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Ish-gjenerali i Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës (UÇK), aktualisht deputet i
Kuvendit të Kosovës, Daut Haradinaj,
me rastin e shënimit të 20-vjetorit të
"Epopesë së Dukagjinit", ka vlerësuar
se beteja e 24 marsit e vitit 1998 është
pjesë e pashkëputshme e historisë së
luftës shqiptare për çlirim. Në këtë

intervistë dhënë për gazetën "Epoka e
re", ai ka thënë se 20-vjetori i kësaj
ngjarje shënon edhe dekadën e dytë të
luftës për liri të shqiptarëve të
udhëhequr nga UÇK-ja dhe gjithë
shqiptarët. Haradinaj ka thënë se
shteti duhet t'i trajtojë me kujdesin
maksimal veteranët, familjet e dësh-

morëve dhe invalidët e luftës. Ai ka
thënë se sot shqiptarët kurrë s'kanë
qenë më mirë dhe më të fortë. Duke
folur për transformimin e FSK-së në
ushtri, Haradinaj ka thënë se është
optimist se këtë vit do të fillojë
konkretizimi i shndërrimit të FSK-së
në ushtri

Faza e re e dialogut
kërkon konsensus
kombëtar

Thaçi: Bashkimi Evropian t'i përfundojë
procedurat për heqjen e vizave

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka
propozuar parimet bazë për fazën e re të
dialogut Kosovë - Serbi. Në analizën
"Dialogu Kosovë - Serbi: sfidat dhe rruga

përpara" të prezantuar të premten, ky
institut ka bërë me dije se kjo fazë kërkon
konsensus kombëtar, transparencë dhe
ekip negociues të përbërë prej ekspertësh.

Sipas kësaj analize, epilogu i procesit
duhet të jetë njohja e Kosovës nga Serbia
dhe anëtarësimi i Kosovës si shtet me të
drejta të barabarta në OKB

Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, ka zhvilluar
të premten në Bruksel një
takim me komisionarin për

zgjerim të Bashkimit
Evropian, Johannes Hahn.
Thaçi ka bërë me dije se ia
ka konfirmuar zyrtarit të

lartë evropian se Kosova i ka
përmbushur kriteret e
kërkuara për liberalizimin e
vizave

Emin Z. EMINI

FLET PËR "EPOKËN  E RE", DAUT HARADINAJ

- "Epopeja e Dukagjinit" është
një prej ngjarjeve më kulmore
në luftën tonë për liri

Kosova është nisur
drejt NATO-s dhe
krijimit të ushtrisë

Kosova është nisur
drejt NATO-s dhe
krijimit të ushtrisë
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TIRANË, 223 MARS - Komisioni i
Pavarur i Kualifikimit vendosi të
premten shkarkimin nga detyra
të anëtarit të Gjykatës
Kushtetuese, Fatos Lulo, i cili nuk
justifikon burimin e pasurive të
tij. 

Kryetarja e trupit gjykues, Genta
Tafa, shpalli vendimin i cili bazo-
het në pikën 6, të nenit 55, të Ligjit
84, viti 2016, për rivlerësimin
kalimtar të gjyqtarëve dhe
prokurorëve në Republikën e
Shqipërisë. 

Në përfundim të procesit të
rivlerësimit, trupi gjykues ven-
dosi shkarkimin nga detyra të
subjektit të rivlerësimit, Fatos
Lulo, gjyqtar në Gjykatën
Kushtetuese. Sipas kryetares së
trupit gjykues, Genta Tafa, vendi-

mi i arsyetuar me shkrim i njofto-
het subjektit të rivlerësimit, komi-
sionarëve publikë dhe
vëzhguesve ndërkombëtarë
brenda 30 ditëve dhe publikohet
në faqen zyrtare të Komisionit të
Pavarur të Kualifikimit. Ky

vendim ankimohet pranë
Kolegjit të Apelimit nga subjekti i
rivlerësimit dhe/ose komisionari
publik, 15 ditë nga data e njoftim-
it. Ankimimi duhet të depozito-
het pranë Komisionit të Pavarur
të Kualifikimit.

Nis Vettingu, shkarkohet gjyqtari i Kushtetueses

BRUKSEL, 223 MARS - Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, ka zhvil-
luar të premten një takim me
komisionarin për zgjerim të
Bashkimit Evropian, Johannes
Hahn, në Bruksel. Thaçi ka bërë
me dije se ia ka konfirmuar zyr-
tarit të lartë evropian se Kosova i
ka përmbushur kriteret e
kërkuara për liberalizimin e

vizave. "Ishte një takim shumë
produktiv. Institucionet e
Kosovës, pas ratifikimit të
demarkacionit me Malin e Zi, i
kanë plotësuar të gjitha kriteret
për liberalizim të vizave. Tani
është radha që Bashkimi
Evropian t'i përfundojë proce-
durat që lëvizja e lirë e qyte-
tarëve të ndodhë sa më shpejt që

është e mundur", ka thënë
Thaçi, duke shtuar se ishte kon-
statim i përbashkët, se ratifikimi
i demarkacionit me Malin e Zi
ishte jo vetëm përmbushje e
kushtit për liberalizim të vizave,
por edhe një hap i rëndësishëm
strategjik për fuqizimin e paqes,
stabilitetit dhe fqinjësisë së mirë
në rajon.

Thaçi: Bashkimi Evropian
t’i përfundojë procedurat
për heqjen e vizave

Melania Trump ia jep çmimin Feride Rushitit
PRISHTINË, 223 MARS - Drejtoresha
e Qendrës Kosovare për
Rehabilitimin e të Mbijetuarve
të Torturës (QKRMT), Feride
Rushiti, ka marrë Çmimin
Ndërkombëtar për Gratë e
Guximshme, që iu dha nga
Departamenti Amerikan i
Shtetit. Ky çmim jepet nga
Departamenti Amerikan i Shtetit
për gratë të cilat kanë dëshmuar
lidership dhe guxim të jashtëza-
konshëm në avokimin për paqe,
drejtësi, të drejtat e njeriut,
barazinë gjinore dhe fuqizimin e

grave. 
Zonja e parë e ShBA-së, Melania
Trump, i dha Rushitit këtë çmim
në shenjë të përkushtimit, kon-
tributit dhe arritjeve të saj në
këto fusha. 
Presidenti Hashim Thaçi ka bërë
me dije se përmes një bisede
telefonike e ka uruar Feride
Rushitin për këtë çmim. "Ajo po
vazhdon të bëjë një punë të
madhe për rehabilitimin e vikti-
mave të torturës, për avokimin
për gratë e dhunuara gjatë luftës
dhe për të drejtat e njeriut në

Kosovë", ka thënë presidenti
Thaçi.
Edhe kryeministri Ramush
Haradinaj ka përgëzuar Rushitin
për këtë çmim. "Feride Rushiti
është shëmbëlltyra e një gruaje
të Kosovës, luftëtare e pamposhtur,
veçanërisht për mbrojtjen e 
viktimave të dhunës seksuale
gjatë luftës. Krenar me gratë e
guximshme në Kosovë, që
shoqërisë sonë i japin forcën
dhe kurajën për të nesërmen",
ka shkruar Haradinaj në 
llogarinë e vet në "Facebook".

Bushati: Shqipëria ka bërë hapa konkretë
drejt integrimit evropian

TIRANË, 223 MARS - Ministri për
Evropën dhe Punët e Jashtme të
Shqipërisë, Ditmir Bushati, gjatë
vizitës në Republikën Federale
Gjermane, përveç takimeve me
deputetë gjermanë të partive të
ndryshme politike, zhvilloi edhe
një seancë dëgjimore në
Komisionin Parlamentar për
Çështjet e BE-së, me praninë e
reporterëve për Shqipërinë në
Bundestag. 

Ministri Bushati bëri
një panoramë të pro-
gresit të Shqipërisë në
fushën e reformave dhe adres-
imin e pesë prioriteteve kyçe dhe i
njohu deputetët me pritshmëritë
për hapjen e negociatave për anë-
tarësim. Gjatë fjalës së tij, ministri
Bushati shprehu mirënjohjen për
mbështetjen e Gjermanisë në
procesin e zgjerimit të BE-së,
veçanërisht nxitjen e përpjekjeve

të Shqipërisë në këtë proces.
Ministri Bushati u shpreh se
Shqipëria ka bërë hapa konkretë
për ta çuar përpara progresin drejt
rrugës së integrimit evropian,
duke nënvizuar nevojën e ruajtjes
së momentit të krijuar në zba-
timin e reformave përmes
avancimit në marrëdhëniet me
BE-në. 

Në këtë kontekst, ministri
Bushati i njohu deputetët
me ecurinë e reformës në
drejtësi, me fokus procesin e
vettingut, rezultatet e arritu-
ra në luftën kundër krimit të
organizuar dhe korrupsionit
dhe bashkëpunimin e
ngushtë me agjencitë për
batimin e ligjit të vendeve
partnere. Ai përmendi edhe
rolin e Shqipërisë si faktor

stabiliteti në rajon. 
Nga ana e tij, kryetari i Komisionit
për Çështje të BE-së në Bundestag,
Gunther Krichbaum, vlerësoi pro-
gresin e bërë nga Qeveria shqiptare
për adresimin e pesë prioriteteve
kyçe, duke evidentuar nevojën për
përshpejtimin e zbatimit të refor-
mave të ndërmarra, sidomos asaj

në drejtësi, për vetë impaktin e saj
në jetën e çdo qytetari shqiptar.
Ministri Bushati i kërkoi
Bundestagut vazhdimin e
mbështetjes në këtë rrugëtim
transformues për vendin, për 
realizimin e të gjitha reformave të
ndërmarra, në kuadër të çeljes së
negociatave për anëtarësim,
bazuar në merita dhe në përm-
bushje të procesit të reformave.
Gjatë vizitës së tij në Gjermani,
ministri Bushati zhvilloi një takim
edhe me kryetarin e Komisionit
për Politikën e Jashtme në
Bundestag, dr. Norbert Röttgen. Të
dy bashkëbiseduesit shkëmbyen
mendime mbi situatën në BE, 
perceptimin e procesit të zgjerimit
si dhe perspektivën evropiane të
Ballkanit Perëndimor.

Në seancën dëgjimore në Bundestagut, 
ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati,
shprehu mirënjohjen për mbështetjen e
Gjermanisë në procesin e zgjerimit të BE-së
dhe u shpreh se Shqipëria ka bërë hapa
konkretë për ta çuar përpara progresin drejt
rrugës së integrimit evropian
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 223 MARS - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) ka
mbajtur të premten tryezën
"Çfarë presim nga faza e re e dia-
logut Kosovë - Serbi", në një
diskutim të përfaqësuesve të
shoqërisë civile rreth së ardhmes
së këtij procesi. Me këtë rast është
prezantuar edhe një analizë me
temën "Dialogu Kosovë - Serbi:
sfidat dhe rruga përpara", doku-
ment i cili ofron një përmbledhje
të procesit shtatëvjeçar të dia-
logut, duke propozuar parimet
mbi të cilat duhet të ecë përpara
ky proces.
Në hapje të diskutimit, Ismet
Kryeziu, drejtor ekzekutiv i KDI-
së, ka theksuar se tash e dy vjet
KDI-ja ka ofruar asistencë për
Kuvendin e Kosovës në temat që
lidhen për dialogun Kosovë -
Serbi.
Kryeziu ka shtuar se tash kur pro-
cesi i dialogut po hyn në fazën e
re, e cila po thuhet të jetë për-
fundimtare, ku presidenti dhe
kryetari i Kuvendit kanë theksuar
nevojën për një konsensus të
brendshëm politik dhe krijimin e
një platformë të përbashkët. "Sot
jemi mbledhur këtu për ta marrë
këndvështrimin e shoqërisë civile
për këtë proces dhe të ardhmen e
tij", ka thënë ai.
Ndërsa Jeta Krasniqi nga KDI-ja
ka prezantuar analizën dhe reko-
mandimet e këtij institucioni. Ajo
ka theksuar se punimi sjell një
përmbledhje të të gjithë procesit
të dialogut dhe identifikon të
gjitha karakteristikat e tij.
Shkelzen Maliqi, analist politik,
ka theksuar se pakoja e Ahtisarit
duhet të jetë vija e kuqe për
Kosovën. "Të gjithë problemet
kanë dalë si pasojë e tentimit për

ta tejkaluar këtë pako", ka thënë
ai. Po ashtu, Maliqi ka potencuar
se dialogu ka pasur edhe rezul-
tate pozitive të rëndësishme për
jetën e qytetarëve si lëvizja e lirë.
Kurse publicisti Baton Haxhiu ka
thënë se Serbia kërkon këmbim
territorial, kontrollimin e serbëve
në Kosovë përmes Listës Serbe si
dhe arritjen e një marrëveshje
përfundimtare pa njohje të
ndërsjellë. "Një çështje që është
në tavolinë, është normalizimi pa
njohje të ndërsjellë në të cilën
Serbia e njeh juridiksionin e
Kosovës, por nuk e njeh atë for-
malisht si shtet, model ky i dy
Gjermanive të vitit 1972", ka
thënë ai.
Imer Mushkolaj, analist politik,
ka thënë se dialogu ka qenë jo
shumë i strukturuar, jo transpar-
ent dhe nuk është zhvilluar mbi
parimin e reciprocitetit. Ai ka
theksuar se jemi në situatë ku
kemi arritur disa marrëveshje
dhe se rezultati nuk është krejtë-
sisht negativ. "Por Kosova dhe
Serbia nuk kanë dialoguar ende
për çështje të rëndësishme duke
filluar nga fati i të pagjeturve dhe
dëmet e luftës, gjëra që janë të
rëndësishme të diskutohen para
se të nënshkruhet dokumenti
final", ka shtuar Mushkolaj.
Dusan Radakoviq, drejtor
ekzekutiv i Qendrës Avokuese për
Kulturë Demokratike (ACDC), ka
thënë se në dialog nuk ka fitues
dhe se ky proces është kompro-
mis i madh. Ai ka shtuar se rezul-
tatet e dialogut i prekin të gjithë
qytetarët që jetojnë në Kosovë
dhe ka vlerësuar se ka nevojë të
punohen në një dialog ndëretnik
për tema dhe probleme lokale që
do të mund të zgjidheshin
bashkërisht nga të gjitha palët. 
Kjo tryezë u organizua në kuadër
të projektit që synon rritjen e

pjesëmarrjes së qytetarëve në
kuadër të dialogut Kosovë - Serbi

si dhe fuqizimin e rolit
mbikëqyrës të Kuvendit ndaj

Qeverisë, me financimin e
Ambasadës së Zvicrës.

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka prezantuar analizën "Dialogu Kosovë - Serbi: sfidat dhe rruga përpara"

Faza e re e dialogut 
kërkon konsensus nacional

Lirohen deputetët e Vetëvendosjes
PRISHTINË, 223 MARS - Deputetët e
Lëvizjes Vetëvendosje, të
arrestuar të mërkurën, janë liru-
ar të premten nga Gjykata
Themelore në Prishtinë. Gjykata
ka konfirmuar se e ka refuzuar
kërkesën e prokurorisë për
paraburgimin e deputetëve
Xhelal Sveçla, Salih Zyba, Fitore
Pacolli, Drita Millaku, Arbërie

Nagavci, Liburn Aliu e Valon
Ramadani. 
Deputetët e LV-së ishin arrestu-
ar për shkak të hedhjes së gazit
lotsjellës, në seancën e jashtëza-
konshme për ratifikimin e
demarkacionit në mes të
Kosovës dhe Malit të Zi.
"Gjykata ka vlerësuar se në këtë
fazë të procedurës nuk ka qenë i

nevojshëm caktimi i masës së
paraburgimit duke qenë, se
përveç kushtit të përgjithshëm,
se ekziston dyshimi i bazuar se
tani të pandehurit kanë kryer
veprat penale për të cilat është
kërkuar caktimi i masës së
paraburgimit, nuk përmbushen
asnjëra nga kushtet konkrete
qoftë veç e veç qoftë të gjitha së

bashku për caktimin e ndon-
jërës nga masat për sigurimin e
pranisë së të pandehurve në
procedurë, për faktin se nuk
ekziston ndonjë rrethanë e
veçantë në bazë të së cilës do të
mund të konkludohet se ekzis-
ton rreziku i arratisjes së pande-
hurve me qëllim të shmangies
nga përgjegjësia penale pasi që

të njëjtit i kanë premtuar
gjykatës se do të përgjigjen në të
gjitha ftesat që do t'u dërgohen
nga kjo gjykatë dhe, po ashtu,
nuk ekziston as rreziku i
përsëritjes së këtyre veprimeve
nga ana e të pandehurve të përf-
shirë në këtë çështje penale",
është thënë në komunikatën
nga Gjykata Themelore.

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka propozuar
parimet bazë për fazën e re të dialogut Kosovë -
Serbi. Në analizën "Dialogu Kosovë - Serbi: sfidat
dhe rruga përpara" të prezantuar të premten, ky
institut ka bërë me dije se kjo fazë kërkon 
konsensus nacional, transparencë dhe ekip negoci-
ues të përbërë prej ekspertësh. Sipas kësaj analize,
epilogu i procesit duhet të jetë njohja e Kosovës nga
Serbia dhe anëtarësimi i Kosovës si shtet me të
drejta të barabarta në OKB

EKIPI NEGOCIUES: Ndërtimi i një
ekipi gjithëpërfshirës politik i cili
udhëheq bisedimet e dialogut
Kosovë - Serbi i mbështetur nga
një ekip ekspertësh në bazë të
temave/fushave të cilat do të
adresohen në kuadër të këtij pro-
cesi.
Konsensusi politik: Procesi i dia-
logut kërkon vigjilencë dhe përf-
shirje të gjerë politike. Andaj
duhet të iniciohen diskutime të
liderëve politikë lidhur me for-
matin, temat e dialogut si dhe
epilogun e këtij procesi, me qël-
lim të arritjes së një konsensusi të
gjerë politik.
Transparenca: Dialogu duhet të
ofrojë transparencë për qytetarët
duke artikuluar marrëveshjet e
arritura dhe efektet që këto mar-
rëveshje do të kenë në jetën e tyre.
Takimet informuese dhe konsul-
tative me qytetarë dhe shoqërinë
civile duhet të jenë të vazh-
dueshme përgjatë gjithë procesit.
Roli i Kuvendit: Kuvendi duhet ta
ketë rolin e vet të pakontestuar e
aktiv, duke u dhënë legjitimitet
dhe legalitet bisedimeve të
Brukselit. Kuvendi duhet ta

ushtrojë rolin e vet mbikëqyrës
mbi të gjithë procesin negociator,
përfshirë këtu raportime të rreg-
ullta nga ekipi negociator para
dhe pas arritjes së marrëveshjeve
dhe konsultimin e komisioneve
përkatëse.
Temat: Temat të cilat duhet të
diskutohen në kuadër të fazës së
re të dialogut dhe të përfshihen
dhe ndërlidhen me ballafaqimin
me të kaluarën, suksesionin dhe
shpërbërjen e strukturave para-
lele në Kosovë.
Reciprociteti: Pala e Kosovës
duhet ta aplikojë parimin e reci-
procitet përgjatë gjithë procesit të
dialogut.
Vijat e kuqe: Marrëveshjet e arrit-
ura në kuadër të këtij procesi nuk
duhet ta cenojnë rregullimin
shtetëror të shtetit unitar të
Kosovës, nuk duhet ta cenojnë
integritetin e saj territorial dhe
përfaqësimin e Kosovës si shtet i
pavarur dhe sovran në arenën
ndërkombëtare. Plani i Ahtisaarit
është kompromisi i vetëm dhe i
panegociushëm në dialog.
Epilogu: Njohja e Kosovës nga i
shteti i Serbisë, anëtarësimi i

Kosovës si shtet me të drejta të
barabarta në OKB.
Anëtarësimi në OKB: BE-ja duhet
të jetë sponsorizuese e një rezo-
lute të re në kuadër të OKB-së e
mbështetur nga ShBA-ja. Kjo
rezolutë e re në OKB i hap derën
Kosovës për anëtarësim si shtet
më të drejta të plota duke zhvlerë-
suar Rezolutën e OKB-së nr. 1244.
Zbatimi i marrëveshjeve: Etapa e
re e dialogut duhet t'i evitojë
gabimet e së shkuarës duke për-
caktuar qartë afatet kohore,
mekanizmat zbatues të mar-
rëveshjeve dhe masat
ndëshkuese nga BE-ja për palët
që nuk i zbatojnë ato, duke e
ndërlidhur këtë proces me
avancimin e palëve drejt BE-së.
Lobimi: Shteti i Kosovës duhet të
krijojë një mekanizëm shtetëror
të lobimit për mbështetjen e plat-
formës së saj shtetërore të dia-
logut me kryeqendrat evropiane
dhe ShBA-në. Ky lobim duhet të
vazhdojë edhe më tej për arritjen
e njohjeve të reja, në veçanti me
pesë shtetet jonjohëse të BE-së si
dhe me anëtarësimin e Kosovës
në organizatat ndërkombëtare.

Propozimet e KDI-së për parimet
bazë rreth platformës së dialogut:
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 223 MARS - Ish-gjener-
ali i Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës (UÇK), aktualisht
deputet i Kuvendit të Kosovës,
Daut Haradinaj, me rastin e
shënimit të 20-vjetorit të
"Epopesë së Dukagjinit", ka
thënë se 24 marsi është një
prej ngjarjeve më kulmore në
luftën tonë për liri. Në këtë
intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ai ka thënë se
"Epopeja e UÇK-së" dhe ajo e
Dukagjinit - 24 marsit, është
pjesë e pashkëputshme e 
historisë së luftës shqiptare
për çlirim.
Haradinaj ka thënë se shteti
duhet t'i trajtojë me kujdesin
maksimal veteranët, familjet e
dëshmorëve dhe invalidët e
luftës. "Sa më i fortë dhe i qën-
drueshëm që është shteti, aq
më shumë dhe më mirë duhet

të trajtohen kategoritë e dala
nga lufta. Prandaj them se vet-
eranët, familjet e dëshmorëve,
invalidët e luftës, duhen traj-
tuar me kujdesin maksimal
nga shoqëria, sidomos nga
shteti. Në këtë drejtim është
punuar, por nuk e shoh veten
të kënaqur sa duhet", ka thënë
Haradinaj.
Duke folur për transformimin
e FSK-së në ushtri, Haradinaj
ka thënë se është optimist se
këtë vit do të fillojë konkretizimi
i shndërrimit të FSK-së në
ushtri. "Kosova është nisur
drejt NATO-s dhe krijimit të
ushtrisë. Kjo është çështje e
cila do të përmbyllet me
kujdes të madh dhe me 
konsensusin e gjithë spektrit
politik të Kosovës, pra duke
respektuar kornizat ligjore e
kushtetuese, si dhe me
përkrahjen e pandalshme të
partnerëve tanë nga NATO-ja
duke filluar me ShBA-në.

Kosova ka nisur këtë proces
dhe jam më shumë se optimist
se këtë vit do të fillojë
konkretizimi i shndërrimit të
trupave të tashme në ushtri",
është shprehur ai.  
Daut Haradinaj ka thënë se sot
shqiptarët kurrë s'kanë qenë
më mirë dhe më të fortë.

"Epoka ee rre": Z. Haradinaj, të
shtunën shënohet 20-vjetori i
"Epopesë së Dukagjinit". Ju
keni qenë një nga protago-
nistët e betejës së 24 marsit në
Gllogjan. Si e kujtoni këtë
ngjarje 20 vjet më pas dhe cila
ishte rëndësia e saj?
Haradinaj: 'Epopeja e UÇK-së'
dhe Dukagjinit është pjesë e
pashkëputshme e historisë së
luftës shqiptare për çlirim. 20-
vjetori i kësaj ngjarje shënon
edhe dekadën e dytë të luftës
për liri të shqiptarëve të
udhëhequr nga UÇK-ja dhe
gjithë shqiptarët. Për ngjarjen

Flet për "Epokën  e re", Daut Haradinaj

Kosova është nisur drejt NAT

- "Epopeja e Dukagjinit"
është një prej ngjarjeve
më kulmore në luftën
tonë për liri

Ish-gjenerali i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), aktu-
alisht deputet i Kuvendit të Kosovës, Daut Haradinaj, me
rastin e shënimit të 20-vjetorit të "Epopesë së Dukagjinit",
ka vlerësuar se beteja e 24 marsit e vitit 1998 është pjesë
e pashkëputshme e historisë së luftës shqiptare për çlirim.
Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka
thënë se 20-vjetori i kësaj ngjarje shënon edhe dekadën e
dytë të luftës për liri të shqiptarëve të udhëhequr nga
UÇK-ja dhe gjithë shqiptarët. Haradinaj ka thënë se shteti
duhet t'i trajtojë me kujdesin maksimal veteranët, familjet
e dëshmorëve dhe invalidët e luftës. Ai ka thënë se sot
shqiptarët kurrë s'kanë qenë më mirë dhe më të fortë.
Duke folur për transformimin e FSK-së në ushtri,
Haradinaj ka thënë se është optimist se këtë vit do të 
fillojë konkretizimi i shndërrimit të FSK-së në ushtri
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është folur, shkruar, doku-
mentuar mjaft deri më sot. Kjo
është shenja më e mirë që të
jetosh me historinë, por edhe
të punosh për të ardhmen e
popullit tënd. Do të thotë, ia
ka vlejtur lufta shekullore për
lirinë dhe nuk them ndonjë të
re nëse këtu shtoj se 'Epopeja
e Dukagjinit', 24 marsi, është
një prej ngjarjeve më kulmore
në luftën tonë për liri. Ne që
ishim pjesëmarrës, ata që
ndihmuan në atë luftë, por
edhe ata që i shporrëm nga
Kosova, të gjithë së bashku e
shohim atë ngjarje si një prej
çasteve të kthesës për lirinë e
vendit tonë. Unë personalisht
bashkëjetoj me ato ngjarje
sepse, përpos dramës, rënies
heroike të bashkëluftëtarëve e
familjarëve, sa herë që e
shënojmë këtë ngjarje,
prekem pa masë kur shoh
masat e njerëzve, të
bashkëkombësve nga krejt
trojet tona dhe diaspora që na
bashkohen për shënimin e
kësaj ngjarjeje. Për këtë u jam
mirënjohës gjithmonë
bashkëvendësve, bashkëkom-
bësve, të rinjve e të rejave
shqiptarë nga krejt viset e
botës. 

"Epoka ee rre": Që nga ajo kohë
dhe deri më sot cilat mendoni
se janë arritjet më të mëdha të
Kosovës dhe popullit të saj?
Haradinaj: Liria për të cilën
brez pas brezi luftuan të parët
e baballarët tanë. Pavarësia
për të cilën sakrifikuam aq
shumë edhe pas luftës për liri.  

"Epoka ee rre": Sipas juve, a
është realizuar ajo për të cilën

kanë luftuar të rënët për liri?
Haradinaj: Kurrë nuk realizo-
hen amanetet e tyre. Sepse
vetë fakti që ata dhanë jetën
për liri dhe ne si pasues të tyre
na obligon çdo ditë dhe çast t'i
kujtojmë dhe të punojmë pa
ndalë në mënyrë që brez pas
brezi të bëhemi pjesë e botës
së lirë me vlera të përbashkëta
perëndimore. 

"Epoka ee rre": Sa jeni të
kënaqur me trajtimin që u
është bërë kategorive të dala
nga lufta e UÇK-së?
Haradinaj: Edhe në këtë fushë
them se kurrë nuk duhet të
jemi të kënaqur me trajtimin e
kategorive të dala nga UÇK-ja.
Sa më i fortë dhe i qën-
drueshëm që është shteti, aq
më shumë dhe më mirë duhet
të trajtohen kategoritë e dala
nga lufta. Prandaj them se vet-
eranët, familjet e dëshmorëve,
invalidët e luftës, duhen traj-
tuar me kujdesin maksimal
nga shoqëria, sidomos nga
shteti. Në këtë drejtim është
punuar, por nuk e shoh veten
të kënaqur sa duhet. Prandaj
nuk ndalem asnjëherë që kjo
kategori të trajtohet sa më
mirë edhe në të ardhmen. 

"Epoka ee rre": Në përgjithësi,
si e vlerësoni gjendjen e
shqiptarëve sot? A ka mundur
të bëhet më shumë? 
Haradinaj: Shqiptarët kurrë
s'kanë qenë më mirë dhe më
të fortë. Të gjitha tokat
shqiptare në Ballkan janë të
lira. Kemi një diasporë të
fuqishme në Evropë e
Amerikë. Se a ka mundur të
bëhet më shumë? Absolutisht

se po. Po ta shikosh nga këndi
tjetër, pas lirisë së shqiptarëve
vjen sfida e madhe - ajo e
fuqizimit të faktorit shqiptar
në Ballkan dhe në Evropë. E
kjo bëhet përmes shtetit ligjor,
luftës kundër korrupsionit,
integrimeve euroatlantike. Një
shtet shqiptar (Shqipëria)
është në NATO. Tjetri shtet
shqiptar, Kosova, është nisur
po drejt NATO-s dhe 
anëtarësimit.  

"Epoka ee rre": Edhe 20-vjetori i
"Epopesë së Dukagjinit" po
shënohet pa ushtri. Do të jetë
ky përvjetori i fundit pa
ushtri?
Haradinaj: Siç jua thashë më
parë, Kosova është nisur drejt
NATO-s dhe krijimit të
ushtrisë. Kjo është çështje e
cila do të përmbyllet me
kujdes të madh dhe me 
konsensusin e gjithë spektrit
politik të Kosovës, pra duke
respektuar kornizat ligjore e
kushtetuese, si dhe me
përkrahjen e pandalshme të
partnerëve tanë nga NATO-ja,
duke filluar me ShBA-në.
Kosova ka nisur këtë proces
dhe jam më shumë se optimist
se këtë vit do të fillojë
konkretizimi i shndërrimit të
trupave të tashme në ushtri.  

"Epoka ee rre": Po ashtu, z.
Haradinaj, të shtunën 
shënohet edhe 19-vjetori i
intervenimit të NATO-s në
Kosovë. Si e vlerësoni këtë akt? 
Haradinaj: Është data e dita e
aleancës së shqiptarëve me
shtetet perëndimore, të prira
nga ShBA-ja. Kjo aleancë do të
jetë e përjetshme!

PRISHTINË, 223 MARS - Qeveria e
Kosovës ka miratuar të premten
Strategjinë Kundër Korrupsionit
dhe planin e veprimit 2018-2022,
duke vënë theksin në sektorin
politik publik, administratën
publike, në zbatimin e ligjit si dhe
në gjyqësor, prokurim publik dhe
menaxhim të financave publike.
Po ashtu, Qeveria ka aprovuar
shtesat për stafin administrativ të
Prokurorisë Speciale të
Republikës së Kosovës për ta
fuqizuar sistemin e drejtësisë.  
Në kuadër të programit buxhetor
"Prokurorët specialë" janë
aprovuar 54 pozita, prej tyre 15
janë prokurorë e 39 staf adminis-
trativ i Prokurorisë Speciale. 
Kabineti qeveritar ka miratuar

edhe strategjinë shtetërore për
riintegrim të qëndrueshëm të
personave të riatdhesuar në
Kosovë dhe planin e veprimit
2018-2022. Për tre vjetët e
ardhshëm për këtë strategji janë
planifikuar mbi 15 milionë euro,
nga të cilat mbi pesë milionë janë
donacione. Njëkohësisht, kabi-
neti qeveritar ka proceduar mar-
rëveshjen ndërkombëtare për
sigurimet sociale ndërmjet
Qeverisë së Republikës së
Kosovës dhe Qeverisë së
Konfederatës Zvicerane. Me këtë
u mundësohet qytetarëve të
Kosovës, që kanë punuar për
kohë të gjatë në Konfederatën e
Zvicrës, të drejtën që pensionin
ta marrin në Kosovë.

O-s dhe krijimit të ushtrisë

Qeveria miraton Strategjinë 
kundër korrupsionit 
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PRISHTINË, 23 MARS - Gjykata
Themelore në Prishtinë ka liru-
ar të premten ish-imamin e
Xhamisë së Madhe në
Prishtinë, Shefqet Krasniqin,
nga akuzat për tri vepra penale.
Krasniqi akuzohej për shtytje të
kryerjes së veprave terroriste,
nxitje të urrejtjes dhe shmangie
nga tatimi. 

Kryetari i trupit gjykues, Beqir
Kalludra, ka thënë se nuk ka
pasur prova të mjaftueshme
ndaj Krasniqit. Pas vendimit të
gjykatës, ish-imami ka thënë se
e ka ditur që në fillim se është i
pafajshëm. "Unë kam qenë i
bindur nga dita e parë, keni
qenë të bindur edhe ju, kanë
qenë të bindur edhe ata që më

kanë arrestuar, kanë qenë të
bindur edhe ata që kanë dhënë
urdhër për të më arrestuar,
kanë qenë të bindur të gjithë për
atë që doli sot", ka thënë
Krasniqi.
Ai ka shtuar se ka deklaruar që
nga fillimi që "nëse ka ndonjë
shkëndijë drejtësie, puna ime
është shumë e qartë". 

Gjykata liron Shefqet Krasniqin nga tri akuzat e ngritura

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 223 MARS - Ministri i
Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka
raportuar të premten para
Komisionit Parlamentar për
Mbikëqyrjen e Financave Publike
për raportin e auditimit, pra të
gjeturat e auditorit të
përgjithshëm për vitin 2016 dhe
për përmbushjen e reko-
mandimeve të dala nga ky raport.
Ai fillimisht ka theksuar se po
bëhet fjalë për një periudhë ku ai
nuk ka qenë në krye të këtij dikas-
teri. "Ne jemi të gatshëm t'i mar-
rim përgjegjësitë që kanë dalë
edhe nga ky raport, por edhe
rekomandimet që vijnë nga
Komisioni", është shprehur
Bytyqi. 
Ministri ka deklaruar se në
raportin e auditimit për vitin 2016
kanë dalë 21 rekomandime, që
është një numër jo i vogël, por ka

pohuar se një numër i madh i tyre
tashmë janë plotësuar. "Dhjetë
rekomandime tanimë janë plotë-
suar, nëntë prej tyre janë në pro-
ces të implementimit dhe dy
rekomandime nuk janë plotë-
suar", është shprehur ai. 
Një nga rekomandimet që nuk
është plotësuar ka të bëjë me
angazhimin e një kompanie për
përcjelljen e projekteve që kryhen
nga ana e MAShT-it. "Ne ende
mendojmë se nuk ka nevojë për
angazhim të tillë, sepse është një
kosto shtesë për Ministrinë dhe
ne kemi mundësi që me stafin
tonë profesional t'i mbikëqyrim
këto çështje", ka deklaruar min-
istri Bytyqi.
Ndërsa sa i përket pikës tjetër që
nuk është plotësuar ende e që ka
të bëjë me njësinë e auditimit të
brendshëm të MAShT-it, ministri
Bytyqi ka theksuar numrin e vogël
të auditorëve të brendshëm. Ai ka
thënë se ky numër duhet të rritet
për shkak të fushëveprimtarisë së

gjerë të MAShT-it. Sa iu përket
rekomandimeve që janë plotë-
suar pjesërisht, ministri Bytyqi ka
thënë se brenda një kohe të

shkurtër do të përmbushen
plotësisht. Në anën tjetër, komi-
sioni parlamentar për mbikëqyr-
jen e financave publike, ndër të

tjera, ka kërkuar që MAShT-i ta
hartojë planin e veprimit për
përmbushjen e rekomandimeve
që dalin nga raporti.

Ministri Bytyqi kërkon rritjen e numrit 
të auditorëve të brendshëm

Qendresa RRAMA

PRISHTINË, 223 MARS - Nën kryes-
imin e kryeministrit të Kosovës,
Ramush Haradinaj, është mbaj-
tur të premten takimi i gjashtë i
nivelit të lartë të sundimit të
ligjit, ku fokus i diskutimit ishte
puna e Këshillit Gjyqësor të
Kosovës e prezantuar nga
kryetari Nehat Idrizi dhe
Gjykatës Supreme e prezantuar
nga kryetari Enver Peci.
Kryeministri Haradinaj ka thënë
se Kosova është në fazën kur për-
pjekjet për sundimin e ligjit janë
agjendë e përditshme dhe kësh-
tu do të jetë një kohë të gjatë,
derisa ka kërkuar nga pjesëmar-
rësit të angazhohen më shumë
për arritjen e rezultateve dhe për
rritjen e besimit të qytetarëve
ndaj sistemit të drejtësisë në
vend. "Që nga krijimi i kësaj
Qeverie sot kemi mbajtur
takimin e gjashtë me radhë
dedikuar kësaj fushe aq të rëndë-
sishme për forcimin e shtetit

tonë dhe rrugës sonë të inte-
grimeve euroatlantike. Sot ne
pamë nga afër rezultatet e punës
në sistemin gjyqësor të Kosovës
dhe Gjykatës Supreme. Sistemi i
drejtësisë po tregon një për-
parim që dëshmon përkush-
timin e institucioneve të
Kosovës", ka thënë Haradinaj. 
Në takim u prezantuan të dhënat
konkrete, ku u kuptua se gjykatat

e të gjitha niveleve gjatë vitit 2017
kanë pasur në shqyrtim 618 991
lëndë, derisa janë zgjidhur 310
880. Nëse krahasohet numri i
lëndëve të bartura nga vitet e
kaluara, gjykatat në vitin 2017
kanë arritur t'i zvogëlojnë këto
raste për 91 016, që nënkupton
rritje drastike të efikasitetit, 89 %
të aktakuzave kanë përfunduar
me aktgjykime dënuese, janë

shënjestruar 39 lëndë, për 29
lëndë janë ngritur aktakuzat. 
Nga prezantimet e të arriturave u
kuptua se në vitin 2017 janë
zgjidhur 412 lëndë të korrupsion-
it dhe se efikasiteti i zgjidhjes së
lëndëve është përmirësuar duk-
shëm, ku nga mbi 60 %  ka rënë
në 30 % me shkallë të spastrimit
me 145 %. "Ndonëse na presin
edhe shumë sfida përpara, insti-

tucionet tona kanë shënuar
rezultat për kryerjen e punëve të
tyre dhe mbështetja ime dhe e
Qeverisë do të jetë e pakompro-
mis", ka thënë kryeministri
Haradinaj.
Në takimin e sundimit të ligjit
morën pjesë edhe ministri i
Financave, Bedri Hamza, min-
istri i Drejtësisë, Abelard Tahiri,
ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, ministri i Punëve
të Brendshme, Flamur Sefaj,
ambasadori i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në
Kosovë, Greg Delawie, shefja e
Zyrës së Bashkimit Evropian në
Kosovë, Nataliya Apostolova, she-
fja e EULEX-it, Alexandra
Papadopoulou, si dhe përfaqë-
suesit e Prokurorisë, gjyqësorit, të
policisë dhe të Doganës së
Kosovës.
Në këtë takim, për sundim të ligjit
dhe rendit, u tha se sundimi i
ligjit vazhdon të mbetet sfidë për
vendin dhe se po punohet me
përkushtim për përmirësimin e
gjendjes në këtë fushë.

Në vitin 2017 janë zgjidhur
412 lëndë të korrupsionit
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PRISHTINË, 223 MARS - Kuvendi i
Kosovës ka vazhduar të premten
me seancën e radhës, në të cilën
janë shqyrtuar disa projektligje.
Me 65 vota për, asnjë kundër
dhe tri vota abstenim, deputetët
kanë miratuar Programin e
Punës së Kuvendit të Kosovës
për vitin 2018. Por, seanca e së
premtes është karakterizuar me
një "përplasje" të ashpër ndër-
mjet dy bashkëluftëtarëve,
deputetit të Lëvizjes
Vetëvendosje, Rexhep Selimit
dhe kryeministrit Ramush
Haradinaj.
Selimi e Haradinaj shkëmbyen
akuza rreth votimit të demarka-
cionit me Malin e Zi që ndodhi
të martën. Ka mjaftuar për-
mendja e kësaj çështje nga
deputeti Selimi për ta nervozuar
kryeministrin Haradinaj. "Është
evidente që pas miratimit të
marrëveshjes së pardjeshme,

rruga për në Mal të Zi është
shkurtuar më shumë, madje
është shkurtuar për disa kilome-
tra. Dua ta konfirmoj edhe një
herë që unë nuk iu kam gëzuar
kësaj. Nëse dikush iu ka gëzuar
kësaj, janë ata që atë ditë në këtë
sallë, pas ratifikimit, duar-
trokitën dhe u përqafuan me
njëri-tjetrin, kurse sa i përket
asaj që t'i nxjerrim rrugët, ato që
na janë marrë i nxjerrim, por
rrugët që i kemi dhënë vetë
kurrë më nuk do të mund t'i
nxjerrim", ka thënë Selimi.
Pas kësaj deklarate ka reaguar
kryeministri Haradinaj, duke e
akuzuar rëndë Rexhep Selimin.
"Ka diçka shumë interesant që
dua t'jua them. Rexha është
shumë i mençur. Prej që ia ka
nisur lëvizjes për liri, është aktiv,
por therë nuk i ka hyrë.
Njëmend nuk i ka hyrë therë
Rexhep Selimit, ka shpëtuar
vetë, edhe pas luftës ka shpëtuar
mirë, nuk e ka bërë asnjë ditë
burg, asnjë problem nuk i ka ndodhur... Por, prit veç pak. Ti

po thua që për pak ditë pushtet
e kam shitur tokën. Ti je rrenc i
madh. Ti ke qëndruar në
Shqipëri. Je shëtitur para luftës,
gjatë luftës dhe pas luftës. Je
ulur afër këtij burri për vota. Ky
ka për ta parë që ke me lënë këtë
shpejt", i ka thënë Haradinaj
deputetit Selimi.
Debati dhe akuzat në mes të
kryeministrit Ramush
Haradinaj dhe deputetit Rexhep
Selimi nuk u ndalën edhe kur
kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli,
ia tërhoqi vërejtjen kryemi-
nistrit të ketë kujdes me fjalorin.
Deputeti i Vetëvendosjes,
Rexhep Selimi, ka thënë se nuk e
kupton kryeministrin Haradinaj
pse është kaq nervoz në seancë.

"Dua t'i them Ramushit keq e
ke. E ke keq edhe kur e për-
mende 15-katëshin sepse unë e
ti nuk jemi takuar kurrë në 15-
katëshin. Jemi takuar në
Gllogjan, Jabllanicë dhe nëpër
luftë. Sa i përket asaj që nuk më
ka hyrë asnjë therë në këmbë,
unë besoj se nuk të vjen keq për
këtë punë se mua nuk më ka
hyrë asnjë therë, por shumë prej
therrave i kemi kaluar bashkë.
Pra, unë e ti Ramush. Nuk e di sa
thera i kanë hyrë Hashimit që
tash je në koalicion me të, por
thera kemi kaluar bashkë unë e
ti. Kurse sa i përket a jam i
mençur, po dukem goxha i
mençur, në momentin kur nuk e
kam votuar Qeverinë tënde,
sepse po ta votoja Qeverinë

tënde, do të ndihesha përgjegjës
për atë çfarë ka ndodhur pard-
je", ka deklaruar Selimi. 
Kryeministri Haradinaj ka
reaguar sërish, duke e pyetur
deputetin Selimi nëse është i
sigurt se për pak ditë në pushtet
e ka shitur tokën, derisa kryetari
i Kuvendit, Kadri Veseli, sërish
ka ndërhyrë duke e lutur të
kthehen në temë për hir të
shoqërisë gjatë luftës. Ky debat i
ashpër mes Selimit dhe
Haradinajt u bë gjatë debatit për
shqyrtimin e Projektligjit për
Ratifikimin e Marrëveshjes për
Hua ndërmjet Kosovës dhe
Bankës Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim, për
Projektin e Autostradës Kijevë -
Zahaq.

Demarkacioni ‘përplas’ bashkëluftëtarët,
Haradinajn dhe Selimin

LDK-ja nuk e mbështet rolin udhëheqës të 
presidentit Thaçi në dialogun me Serbinë

Prishtinë, 223 mmars - Lidhja
Demokratike e Kosovës (LDK) nuk
e mbështet përfaqësimin e
Kosovës në dialogun politik me
Serbinë në nivelin e presidentit.
Kështu ka thënë shefi i grupit par-
lamentar i LDK-së, Avdullah Hoti,
në një konferencë për gazetarë të

premten. Ai ka thënë se takimet e
presidentit të Kosovës, Hashim
Thaçi, me atë të Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, në Bruksel, nuk
janë autorizuar nga Kuvendi i
Kosovës. "Jemi duke parë një dia-
log pa platformë, të papërgatitur
me një ekip negociator jo kompe-

tentë për ta çuar përpara
agjendën. Kemi parë përfshirje të
paautorizuar të presidentit", ka
thënë Hoti. 
Ai ka rikujtuar se Kuvendi i
Kosovës ka nxjerrë tashmë edhe
dy rezoluta për dialogun me
Serbinë të cilat nuk e autorizojnë

presidentin ta udhëheqë dialogun.
"Kuvendi e ka autorizuar atëherë
Qeverinë që të zhvillojë dialog me
Serbinë në përputhje me parimet
e ruajtjes së integritetit të Kosovës.
Dhe çdo marrëveshje që arrihet
duhet të ratifikohet në Kuvendin e
Kosovës", ka thënë Hoti.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, në seancën e së
premtes i ka reaguar kreut të
Lëvizjes Vetëvendosje, Albin
Kurti, i cili ka folur për punësime
politike në borde të ndërmar-
rjeve publike e institucione të
tjera. Veseli ka thënë se është e
vërtetë që ka pasur nga të gjitha
partitë politike, e në këtë pikë

tha se hyn edhe Vetëvendosje.
Për këtë ai ka përmendur qindra
punësime që janë bërë në
Komunën e Prishtinës, krejt nga
aktivistë të Vetëvendosjes.
Kryeparlamentari Veseli ka
thënë se janë duke punuar që të
hiqen këto praktika dhe për këtë
ka përmendur një marrëveshje
që ka nënshkruar ai me

Britaninë e Madhe për përzgjed-
hjen e anëtarëve të bordeve të
ndërmarrjeve publike. Albin
Kurti më pas ka reaguar, duke
mos mohuar faktin e
punësimeve të anëtarëve të
Lëvizjes Vetëvendosje në
Komunën e Prishtinës, por ka
thënë se ata e kanë shkatërruar
mafien e ndërtimit.

Veseli ia përmend Kurtit qindra punësime
të aktivistëve të Vetëvendosjes 

Kuvendi shtyn 
votimin e 

rekomandimeve në
rastin ’Dehari’

Me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje,
Glauk Konjufca, dhe në pajtim të të gjithë shefave të grupeve të tjera
parlamentare, Kuvendi i Kosovës ka vendosur të premten që ta
shtyjë votimin e rekomandimeve nga interpelanca e kryeministrit
Ramush Haradinaj, në rastin "Astrit Dehari".
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PRISHTINË, 23 MARS (ER) - Kanë
arritur në Kosovë 170 000
doza vaksina kundër sëmund-
jes gungore të lëkurës - LSD
donacion nga Komisioni
Evropian. Bazuar në
strategjinë e parandalimit të
sëmundjes LSD, në koordinim
me shtetet e rajonit, Agjencia e

Ushqimit dhe Veterinarisë
(AUV), me qëllim të mbrojtjes
së shëndetit të kafshëve dhe

shëndetit publik, si autoritet
kompetent, edhe në vitin 2018
do ta bëjë vaksinimin masiv të
kafshëve të llojit të gjedheve
kundër sëmundjes gungore të
lëkurës (SGL) - Lumpy Skin
Disease (LSD). "Të gjithë fer-
merët në tërë territorin e
Republikës së Kosovës, të cilët

mbajnë kafshë të llojit të gjed-
hit, do të jenë përfitues të
vaksinimit falas nga autoriteti
shtetëror. AUV ka bërë të gjitha
përgatitjet qe me kohë të fillojë
aksioni i vaksinimit. Janë të
kontraktuara praktikat vet-
erinare për kryerjen e shër-
bimeve të aplikimit të vaksi-

nave tek kafshët. Sikurse edhe
në dy vjetët e kaluara, fer-
merët duhet të bashkëpunojnë
me veterinerët në kohën kur
fillon vaksinimi. Për datën e
fillimit të vaksinimit fermerët
do të njoftohen me kohë", është
thënë në njoftimin e Agjencisë
së Ushqimit dhe Veterinarisë.

Sigurohen 170 mijë vaksina kundër sëmundjes gungore të lëkurës së kafshëve

PRISHTINË, 223 MARS - Kabineti
qeveritar ka aprovuar të premten
propozimin e Ministrisë së Punës
dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)
për t'i rekomanduar presidentit
të Republikës së Kosovës që t'i
japë autorizimin ministrit të
Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale për ta nën-
shkruar marrëveshjen ndërkom-
bëtare për sigurimet sociale
ndërmjet Qeverisë së Republikës
së Kosovës dhe Qeverisë së
Konfederatës Zvicerane.

Grupet teknike të dy vendeve
kanë zhvilluar negociatat për
bashkëpunimin dhe kanë 
finalizuar tekstet e dy marrëvesh-
jeve, asaj të përgjithshme dhe
administrative dhe kanë 
shkëmbyer formularët përkatës.
Kjo marrëveshje do t'u mundësojë
qytetarëve të dy vendeve lëvizje
të lirë që t'i realizojnë të drejtat e
tyre të pensionit të moshës, 
pensionit familjar, pensionit
invalidor të punës dhe pensionit
bazik të moshës. Qytetarëve të

Kosovës të cilët kanë punuar për
kohë të gjatë në Konfederatën e
Zvicrës, nga kjo marrëveshje do
t'u mundësohet që pas arritjes së
moshës së pensionimit, të kenë
të drejtë që këto pensione t'i
marrin në Kosovë. Marrëveshja
siguron të drejtën e tyre 
që t'i bashkojnë periudhat e 
kontributeve, që ta realizojnë
pensionin, në rastet kur nuk
është e mundshme t'i plotësojnë
kushtet ligjore për pensionim
qoftë në Kosovë apo në Zvicër.

Aprovohet propozimi i MPMS-së 
për pensionet e Zvicrës

PRISHTINË, 223 MARS - Drejtori i
përgjithshëm i Administratës
Tatimore të Kosovës (ATK), Sakip
Imeri dhe zëvendësdrejtori
Bashkim Shala, kanë vizituar
drejtoritë rajonale Prizreni 1 dhe
Prizreni 2. Në këtë takim drejtori
Imeri ka folur për të arriturat dhe
objektivat e vitit 2018, për të 
cilat ka kërkuar angazhim të 
vazhdueshëm për realizimin e
planit. Ai ka potencuar se ofrimi i
shërbimeve profesionale dhe të
barabarta për tatimpaguesit janë
faktorë kyçë për përmbushjen e
objektivave të planifikuara. 
"ATK-ja është e përkushtuar për
trajtimin e barabartë të të gjithë
tatimpaguesve, gjithashtu ATK-ja
është e palëkundur në qëndrimet
e saj për zbatimin e plotë të 

legjislacionit tatimor, në mënyrë
që të krijojë kushte më të mira për
zhvillimin e biznesit në Kosovë",
ka thënë Imeri. Ai ka porositur 
zyrtarët e ATK-së që komunikimi
me tatimpaguesit, kontrolli tatimor,
rimbursimet dhe trajtimi i 
borxheve të bëhet në kohë dhe në
zbatim të drejtë të ligjeve të
aplikueshme.
Imeri ka thënë se efikasiteti dhe
angazhimi i pandërprerë, janë
mënyrat e vetme të cilat kontribuojnë
drejtpërdrejt realizimin e objekti-
vave të ATK-së. Këto vizita të
udhëheqësve të këtij institucioni
po realizohen në kuadër të 
planifikimit të vizitave nëpër  zyrat
rajonale të ATK-së, me qëllim të
analizimit të punës dhe mundësisë
së ngritjes së efikasitetit.

Imeri njoftohet me të arriturat e ATK-së 
në qytetin e Prizrenit 

PRISHTINË, 223 MARS (ER) - Klubi i
Prodhuesve të Kosovës (KPK), pas
bisedimeve dhe kërkesës nga
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë,
ka vendosur ta shtyjë datën e
protestës për bllokimin e pikës
doganore me Shqipërinë, e cila
ishte paraparë të ndodhë më 31
mars. Kjo datë ishte vendosur
gjatë konferencës së përbashkët
në mes të Klubit të Prodhuesve të
Kosovës, Bashkimit të Prodhuesve
Shqiptarë dhe  Odës Ekonomike të
Maqedonisë Veri-Perëndimore,
për heqjen e barrierave tarifore

dhe jotarifore dhe për qarkullimin
e lirë tregtar dhe ekonomik ndër-
mjet Kosovës dhe Shqipërisë. Data
e kësaj proteste është shtyrë për 9
prill. "Klubi i Prodhuesve të
Kosovës ka vendosur të shtyjë këtë
datë me shpresë se institucionet e
Kosovës dhe të Shqipërisë të kenë
edhe pak më shumë kohë që të
reflektojnë për zgjidhjen e barrier-
ave tregtare që prodhuesit e
Kosovës po hasin gjatë eksportit të
produkteve të tyre", është thënë
në njoftimin e KPK-së. 
Klubi i Prodhuesve të Kosovës

beson se kërkesat e prodhuesve do
të merren parasysh dhe prodhue-

sit e barnave, birrës dhe produk-
teve të tjera, do të lirohen nga bar-

rierat e deritanishme tregtare me
Shqipërinë. "Në rast se problemet
e prodhuesve të Kosovës nuk do të
hasin në mirëkuptim dhe nuk do
të zgjidhen kërkesat specifike drej-
tuar qeverive përkatëse të Kosovës
dhe të Shqipërisë, lidhur me prob-
lematikat që prodhuesit kosovarë
po hasin gjatë ushtrimit të
aktivitetit të tyre, atëherë Klubi i
Prodhuesve të Kosovës mbetet i
detyruar të vazhdojë me protestën
derisa të plotësohen këto kërke-
sa", është thënë në shkresën e
Klubit të Prodhuesve të Kosovës.

Shtyhen protestat për bllokimin e pikave
doganore me Shqipërinë



09E SHTUNË, 24 MARS 2018EKONOMI

Prishtinë, 23 mars -
Telekomi i Kosovës ka njof-
tuar se nga sot (e shtunë)

prefiksi +381 në Kosovë do
të jetë jashtë përdorimit. Në
vend të tij duhet të përdoret

prefiksi i ri +383. Në për-
puthje me marrëveshjen e
Brukselit, Kosova pajiset me

prefiksin +383 dhe nxjerr
jashtë përdorimit prefikset
+377, +386 dhe +381.

Prej sot +381 jashtë funksionit në Kosovë

PRISHTINË, 223 MARS (ER) - Qeveria
e Kosovës ka miratuar planin
për zbatimin e strategjisë
minerare për periudhën 2018-
2020 si dhe draft-konceptin për
identifikimin elektronik dhe
shërbimet e besueshme në lid-
hje me transaksione elektron-

ike. Që të dyja ishin propozime
të ministrit të Zhvillimit
Ekonomik, Valdrin Lluka. 
Çështjet kryesore që trajtohen
në këtë program janë: krijimi i
kushteve të favorshme për
shfrytëzimin dhe valorizimin
ekonomik të resurseve minerare

dhe tërheqja e investimeve; rrit-
ja e kapaciteteve njerëzore dhe
institucionale në sektorin
minerar; çështjet sociale dhe
përfitimet e komunitetit; dhe
përkujdesa ndaj mjedisit.
Në bashkëpunim edhe me insti-
tucionet e tjera kompetente,

Ministria e Zhvillimit Ekonomik
është institucioni që obligohet
për zbatimin e këtij programi. 
Ministri Valdrin Lluka ka thënë
se programi për strategjinë
minerare nuk do të ketë imp-
likime buxhetore. Ndërsa sa i
përket draft-konceptit për

identifikimin elektronik dhe
shërbimet e besueshme në 
lidhje me transaksione 
elektronike, ai ka thënë se
opsioni i këtij drafti është 
krijimi i një ligji të ri në mënyrë
që të rritet siguria elektronike
për transaksione.

Qeveria miraton planin për zbatimin 
e strategjisë minerare

Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 223 MARS - Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka
publikuar të dhënat lidhur me
rrjedhat e eksportit dhe importit
për muajin shkurt 2018. Të dhë-
nat nga Tregtia e Jashtme në
Kosovë tregojnë për një deficit
tregtar më të lartë për 5 % në
muajin shkurt 2018, në raport me
periudhën e njëjtë të vitit 2017,
gjegjësisht në vlerë prej 182.8 mil-
ionë eurosh, krahasuar me
deficitin prej 174.1 milionë
eurosh në vitin 2017. Eksporti
mbulon importin 10.9 %.
Eksporti i mallrave në muajin
shkurt 2018 kishte vlerën 22.3
milionë euro, ndërsa importi
205.2 milionë euro, që është një
rënie prej (-5.5%) për eksport dhe
një rritje prej 3.7 % për import,
duke krahasuar me periudhën e
njëjtë të vitit 2017. 
Sipas të dhënave të grupeve krye-
sore të eksportit, 40 % të
eksporteve e përbëjnë metalet
bazë dhe artikujt prej tyre; 12.6 %
e përbëjnë plastika, goma dhe
artikujt prej tyre; 8.9 % e përbëjnë
ushqimet e përgatitura, pijet dhe
duhani; 7.6 % e përbëjnë produk-

tet minerale; 5.6 % e përbëjnë
produktet bimore; 5.2 % e për-
bëjnë artikujt e ndryshëm të
prodhuar; 4.7 % e përbëjnë lëkura
dhe artikujt prej saj; 3.2 % e për-
bëjnë tekstili dhe artikujt prej tij;
3.2 % e përbëjnë makineritë,
pajisjet mekanike dhe elektrike
etj.
Ndërsa, sipas të dhënave të gru-
peve kryesore për import, 14.5 %
të importit e përbëjnë produktet
minerale; 13.1 % e përbëjnë

makineritë, pajisjet mekanike
dhe elektrike; 12 % e përbëjnë
ushqimet e përgatitura, pijet dhe
duhani; 10.5 % e përbëjnë metalet
bazë dhe artikujt prej tyre; 8.3 % e
përbëjnë mjetet e transportit; 7.4
% e përbëjnë produktet e indus-
trisë kimike; 6.6 % e përbëjnë
plastika, goma dhe artikujt prej
tyre; 5.7 % e përbëjnë produktet
bimore etj.
Eksportet e Kosovës në vendet e
BE-së arritën në 6  milionë euro,

ose rreth 26.9 % e eksporteve të
përgjithshme, me një rënie prej (-
1.3 %). Partnerët kryesorë për
eksportin e mallrave në BE janë:
Gjermania (7.7 %), Holanda (4.8
%), Bullgaria (2.3 %) dhe Austria
(2.1 %).
Importet e Kosovës nga vendet e
BE-së ishin rreth 91.7 milionë
euro, ose 44.7 % e importeve të
përgjithshme, me një rritje prej 8.8
%. Importet me pjesëmarrje më të
lartë ishin nga: Gjermania (11.9 %),

Greqia (6.5 %), Italia (5.8 %),
Polonia (2.4 %), Bullgaria (2.4 %)
etj.
Në muajin shkurt 2018 eksportet e
Kosovës me vendet e CEFTA-s
arritën në 9.7 milionë euro, ose
43.6 % të eksporteve të
përgjithshme, një rënie prej (-4.1
%). Partnerë kryesorë për eksport
nga vendet e CEFTA-s janë:
Shqipëria (16.6 %), Maqedonia
(13.9 %), Serbia (7.8 %), dhe B & H
(3.2 %). 
Ndërsa importet nga vendet e
CEFTA-s në muajin shkurt 2018
arritën në 52.5 milionë euro, ose
25.6 të importeve të përgjithshme,
me një rënie prej (-13.2 %). Vendet
me pjesëmarrje më të lartë për
import ishin: Serbia (14.7 %),
Maqedonia (4.4 %), Shqipëria (4.2
%) dhe B & H (2 %).
Eksportet e Kosovës me vendet e
tjera të botës arritën në 6.6 milionë
euro, ose 29.6 %. Si partnerë më të
rëndësishëm nga këto vende për
eksport vlen të përmenden: India
(15.1 %) dhe Zvicra (8.8 %). Ndërsa
importet e Kosovës me vendet e
tjera të botës arritën në 60.9 mil-
ionë euro, ose 29.7  %. Vendet me
pjesëmarrje më të lartë për import
në këtë grup ishin: Kina (9.6 %)
dhe Turqia (9.6 %).

Bie eksporti i mallrave për 5.5 %, 
importi është rritur për 3.7 %
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RAPORTI POLICOR 

Tenton ta vrasë 
ish-dhëndrin në
Radac të Pejës
PEJË, 223 MARS - Një person është
arrestuar në Radac të Pejës pasi
kishte shtënë me armë zjarri në
drejtim të ish-dhëndrit të tij, por
nuk ka arritur ta qëllojë. Policia
ka dalë në vendin e ngjarjes dhe
konfiskuar një pistoletë e cila
dyshohet të jetë përdorur në
këtë rast. Me vendim të
prokurorit i dyshuari është
dërguar në mbajtje.

Gjendet foshnja e
pajetë, arrestohet
nëna
GJAKOVË, 223 MARS - Në rrugën
"Dëshmorët e Morinës" në
Gjakovë është gjetur pa shenja
jete një foshnje njëditëshe.
Vdekjen e foshnjës e ka 
konstatuar ekipi mjekësor në
vendin e ngjarjes, ndërsa në 
lidhje me këtë është arrestuar e
ëma e saj e minoritetit rom, e
cila, me vendim të prokurorit,
është dërguar në mbajtje. Trupi i
pajetë i foshnjës është dërguar
në Institutin e Mjekësisë Ligjore
për Autopsi.

Arrestohen dy per-
sona për prostitucion
MALISHEVË, 223 MARS - Policia e
Kosovës ka njoftuar se në
Malishevë janë arrestuar katër të
dyshuar të cilët kishin detyruar
dy viktima femra në prostitucion
dhe i kishin keqpërdorur seksu-
alisht. Me vendim të prokurorit
të dyshuarit u dërguan në mbajt-
je.

Vajza tenton ta vrasë
veten me detergjent
RAHOVEC, 223 MARS - Në Fshatin
Dejne të Rahovecit një vajzë ka
tentuar të vetëvritet duke 
konsumuar preparate kimike për
pastrim. Policia ka njoftuar se
viktima në gjendje të rëndë
shëndetësore është dërguar në
trajtim mjekësor në Qendrën
Klinike Universitare të Kosovës
(QKUK).

Nxënësi shkon me
armë në klasë
SUHAREKË, 223 MARS - Policia e
Suharekës ka sekuestruar një
armë pasi atë e kishte bartur me
vete një nxënës në Shkollën
Fillore të Mesme të Ulët "Naum
Veqilharxhi" në Kushnicë.
Drejtori i shkollës e ka telefonuar
prindin e nxënësit, i cili më pas e
kishte marrë atë me vete në
shtëpi. Një javë më vonë, 
pistoleta e llojit CZ M-67 u është
dorëzuar policëve nga ky i 
fundit, pasi i kishin trokitur në
shtëpi. 

FERIZAJ, 223 MARS (ER) - Inspektorati
Komunal i Komunës së Ferizajt, në
bashkëpunim me inspektorët e veteri-
narisë, sanitarisë dhe të tregut, kanë
zhvilluar të premten një aksion të gjerë
në disa subjekte afariste për kontroll
sanitare të produkteve të mishit në këtë
qytet. 
Inspektorati komunal së bashku me
inspektorët e veterinarisë kanë hasur në
produkte dhe nënprodukte të mishit me
afat të skaduar. Me këtë rast, inspektorët
komunalë kanë konfiskuar një sasi prej
rreth një ton mish, nënprodukte të tij

dhe produkte të tjera shtazore, të cilat
janë konstatuar të prishura, të dëmtuara
dhe me afat të skaduar. 
Inspektorët komunalë kanë proceduar
këtë aksion duke bërë menjëherë
asgjësimin e kësaj sasie të produkteve
dhe për të njëjtat, bazuar në ligjet në
fuqi, do të iniciohet procedurë pranë
organeve gjyqësore.
Ridvan Berisha, koordinator i
Inspektoratit Komunal, ka dalë në 
vendngjarje dhe ka bërë konstatimin e
gjendjes dhe iniciuar procedurën
përkatëse përkitazi me rregullat e

inspektimit.  "Aksioni i sotëm i ndërmarrë
në disa subjekte afariste është ndër
aksionet më të mëdha që kemi 
ndërmarrë kohët e fundit, për t'i siguruar
qytetarët për cilësinë e produkteve që
ofrohen në treg. Ne sot kemi konfiskuar
dhe asgjësuar një sasi prej një ton mish
dhe nënprodukte të tij të cilat janë 
kualifikuar të prishura dhe të dëmtuara.
Ky aksion do të vazhdohet dhe zgjerohet
edhe në ditët në vijim. Kemi mbështetjen
e kryetarit të komunës, Agim Aliu, për të
gjitha veprimet tona operative në 
terren", ka thënë Berisha.

Konfiskohet një ton mish i prishur në Ferizaj

DRENAS, 223 MARS - Me rastin e shënimit të
19-vjetorit të rënies së dëshmorit Asllan
Fazliu, kryetari i Komunës së Drenasit,
Ramiz Lladrovci, i shoqëruar edhe nga
bashkëpunëtorët komunalë, ka bërë
homazhe të premten në varrezat e dësh-
morëve në Gllanasellë, ku pushon trupi i
dëshmorit Fazliu.
Lladrovci ka vlerësuar veprën e dësh-
morit Fazliu për luftën dhe sakrificën e
dhënë gjatë luftës së lavdishme të UÇK-
së. Ai ka thënë se Asllani ka qenë një
ndër të parët që është rreshtuar krah
ushtarëve të UÇK-së.

Lladrovci nderon dëshmorin Asllan Fazliu

RAHOVEC, 223 MARS (ER) - Kryetari i
Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka
mbajtur të premten mbledhjen e rregullt
të qeverisë komunale, në të cilën është
informuar nga drejtorët për ecurinë e
punëve dhe angazhimeve të gjertanishme
të drejtorëve.  Latifi ka kërkuar nga 
drejtorët komunalë angazhim maksimal
në punë. "Nga drejtorët kërkova
angazhim maksimal për kryerjen e
detyrave me përgjegjësi të plotë, për 
realizimin e projekteve dhe të prioriteteve
të parapara sipas planeve vepruese, për të
qenë çdoherë në shërbim të qytetarëve të
komunës sonë", ka thënë kryetari i
Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi.

Kryetari Latifi kërkon nga drejtorët
angazhim maksimal për kryerjen e detyrave
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Nga PPaskal MMILO

Deri në nëntor 1997 UÇK-ja apo
alternativa radikale e shqiptarëve
të Kosovës për ta arritur pavarës-
inë e saj nuk ekzistonte në
agjendën diplomatike të
Uashingtonit dhe jo e jo në ato të
qeverive të vendeve të tjera të
Grupit të Kontaktit që ishin të
prira në mënyrë të përshkallëzuar
të shihnin një formulë më të
thjeshtë zgjidhjeje në krahasim
me atë amerikane. Ndaj edhe
reagimet e para të qeverive të
vendeve anëtare të Grupit të
Kontaktit ishin kundërshtuese. 
Ambasadori Robert Gelbard, për-
faqësuesi i posaçëm i presidentit
të ShBA-së, Bill Klinton dhe i
Sekretares së Departamentit të
Shtetit, Madelen Ollbrajt, për 
zbatimin e marrëveshjeve të
paqes të Dejtonit për Bosnje-
Hercegovinën, më 6 janar 1998,
në një konferencë shtypi, dha
vlerësimin dhe paralajmërimin e
parë publik për UÇK-në. Është
një grup, tha ai, "i cili duhet të jetë
shumë i kujdesshëm në çfarë bën
dhe çfarë kërkon të bëjë. Ajo po
merr mbi vete rrezikun e të 
etiketuarit organizatë terroriste
nga qeveria e ShBA-së". Një muaj
më vonë ministri i Jashtëm i
Gjermanisë, Klaus Kinkel, në 
vizitën e tij në Tiranë, ndërsa
deklaroi se "Kosova nuk është
çështje e brendshme e
Jugosllavisë", pohoi se "pavarës-
inë e Kosovës nuk e mbështesim"
dhe "as nuk përkrahim lëvizjen
separatiste".
Përballë këtyre paralajmërimeve
amerikane dhe evropiane e në 
situatën e brendshme politike të
vendit ende të pastabilizuar, 
qeveria shqiptare u ndodh në
dilemën e orientimit. Ajo nuk
kishte zyrtarisht asnjë kontakt me
strukturat e UÇK-së e asnjë njohje
të drejtuesve të saj, por vetëm 
njohje periferike të përfaqësuesve
të veçantë të LPK-së në emigracion
që qëndronin në Tiranë ose që
vinin herë pas here aty. Për të
mësuar diçka konkrete e për të
krijuar një kontakt, në fund të
shkurtit ministri i Jashtëm 
shqiptar, duke shfrytëzuar një 
vizitë në Mynih, u takua në
mënyrë jo publike e në orët e
vona të natës me një grup për-
faqësues të LPK-së, njëkohësisht
edhe të UÇK-së. Kryesorët ishin
Bedri Islami, Fehmi e Ramiz
Lladrovci dhe Rexhë Ibërdemaj.
Sekreti në të cilin u organizua ky
takim nuk ishte thjesht për arsye
të sigurisë personale të përfaqë-

suesve të rëndësishëm të LPK-
UÇK-së, por edhe të moskom-
promentimit të ministrit të
Jashtëm e të qeverisë shqiptare në
raportet, sidomos me qeverinë
amerikane që këshillonte 
distancim, siç i cilësonte ajo nga
ekstremistët e terroristët 
shqiptarë. Katër-pesë ditë më
parë Gelbard, pas takimit me
Millosheviqin në Beograd e në
vijim të aksioneve të UÇK-së,
sidomos në Drenicë, bëri
deklaratën më të ashpër kundër
saj. Ai tha, në qendër të Beogradit,
se "ne dënojmë shumë fort
veprimet terroriste në Kosovë.
UÇK-ja është, pa dyshim, një
grup terrorist". Nëse deklarimi i
parë i tij në janar në Uashington
ishte paralajmërues e kërcënues,
deklarata e Beogradit shënoi një
cilësim të plotë zyrtar amerikan
ndaj UÇK-së.
Në këto rrethana u zhvillua takimi
në Mynih. Aty ministri i Jashtëm
shqiptar u njoftua për 
ekzistencën e UÇK-së dhe për
vendosmërinë e saj për ta çuar
deri në fund luftën e armatosur.
Ata kërkuan më shumë
mbështetje politike nga qeveria
shqiptare si dhe furnizime me
armë. Fehmi Lladrovci, që më la
mbresën e Çe Guevarës të
Kosovës, ishte shumë i informuar
se çfarë pritej sepse në përfundim
të bisedës ai lëshoi frazën se "keni
për të parë se çfarë ka për të
ndodhur së shpejti në Kosovë".
Ajo çfarë ai paralajmëroi duke u
gdhirë 28 shkurti ndodhi po atë
ditë. Sllobodan Millosheviqi
deklaratën e Gelbardit në
Beograd më 23 shkurt e interpre-
toi si dritë jeshile dhe si inkurajim
për t'i sulmuar bazat e UÇK-së në
Drenicë e për t'i eliminuar ato.
Forcat e policisë speciale e të
ushtrisë serbe shpërthyen një
ofensivë të madhe e të egër
kundër Drenicës duke vrarë e
masakruar dhjetëra njerëz civilë,
gra, fëmijë, pleq e mes tyre, edhe
luftëtarë të UÇK-së në krye me

Adem Jasharin.
Ngjarja ishte e jashtëzakonshme
jo vetëm nga përmasat e krimit,
por edhe për rrjedhojat që solli e
jehonën që pati. Qeveria
shqiptare dhe të gjitha 
institucionet e tjera të shtetit
shqiptar reaguan fuqishëm duke
reflektuar ndjenjat mbarëkom-
bëtare të shqiptarëve në Shqipëri
e jashtë saj. Qeveria shqiptare bëri
një deklaratë zyrtare ku dënohej
me terma shumë të forta ofensiva
ushtarake serbe në Drenicë dhe
ku i bëhej thirrje komunitetit
ndërkombëtar për ndërhyrje. Iu
dërguan letra ministrave të
jashtëm të Grupit të Kontaktit,
Sekretarit të Përgjithshëm të
OKB-së, u kërkua mbledhja e
Këshillit të Sigurimit dhe bënë
konsultime me NATO-n në
Bruksel. Komuniteti ndërkombëtar
reagoi menjëherë, por në mënyrë
dispropocionale, për t'i përcaktuar
përgjegjësit për ngjarjet 
dramatike të Drenicës. Shtetet e
Bashkuara, Britania e Madhe,
Gjermania e Franca nënvizuan si
shkaktar kryesor regjimin e
Millosheviqit pa anashkaluar
edhe gjykimin për veprimtarinë e
UÇK-së. Rusia ndërkohë në 
traditën e qëndrimeve të saj mori
pozitat në mbrojtje të Serbisë
duke akuzuar UÇK-në si forcë 
terroriste, por edhe duke folur me
gjysmëzëri për nevojën e një
autonomie më të gjerë për 
shqiptarët e Kosovës. Italia lëkundej
diku në mes dhe sugjeronte si 
formulë për zgjidhje statusin e
provincës së Alto - Adige-s (Tirolit
Jugor).
Ngjarjet e Drenicës e rikapitulluan
më me intensitet temën e natyrës
së UÇK-së e të qëndrimit ndaj saj,
por edhe të statusit që duhej të
kishte Kosova. Qeveria shqiptare
në rrethanat e reja nuk mund të
qëndronte në heshtje, por bëri një
ndryshim cilësor duke e 
konsideruar luftën e UÇK-së si
akte vetëmbrojtjeje pasi ishte
humbur shpresa për të gjetur një

zgjidhje paqësore.
Shqipëria u vendos në një
vëmendje prioritare nga komu-
niteti ndërkombëtar për disa
arsye, por më kryesorja për ta
shmangur kthimin e saj në bazë e
prapavijë të UÇK-së që mund të
çonte në një konflikt të gjerë
shqiptaro-serb me rrjedhoja të
paparashikuara për gjithë
rajonin. Stabiliteti i brendshëm i
Shqipërisë ishte gjithashtu një
arsye ndaj edhe ajo lipsej që të
ndihmohej.
Këshillat dhe paralajmërimet
ndaj qeverisë shqiptare vërshuan
nga të gjitha anët. Në kulmin e
ngjarjeve të Drenicës, më 2 mars,
Uashingtoni i dërgoi Tiranës
mesazhin se "qeveria shqiptare
duhet të qëndrojë sa më larg
UÇK-së, të mos ketë dhe të 
refuzojë çfarëdo lloj kontakti me
të, duke e injoruar plotësisht".
Mesazhi tjetër që pasoi ishte që
qeveria shqiptare t'i merrte të
gjitha masat e duhura për t'i
parandaluar civilët e armatosur
nga Shqipëria për të hyrë në
Kosovë, për t'i përdorur të gjitha
kanalet e saj për të influencuar
ndër shqiptarët e Kosovës që
ndodheshin në Zvicër apo gjetkë
që të mos ndërmerrnin veprime
të tilla e të mos grumbulloheshin
mjete financiare për ta përkrahur
UÇK-në.  
Të tilla mesazhe erdhën në Tiranë
edhe nga kryeqytetet e tjera të
vendeve të Grupit të Kontaktit,
përfshirë edhe Moskën, e cila
fliste me tone të theksuara 
proserbe. Madje Rusia në vijim të
akuzave serbe shpërndau
dyshime se në veri të Shqipërisë
ekzistonin kampe të stërvitjes së
UÇK-së. Kjo akuzë u përcoll edhe
në zyrat e OSBE-së në Vjenë, e cila
kërkoi sqarime në Tiranë.
Ngjarjet e Drenicës i dhanë UÇK-së
peshë dhe dimension tjetër. Ato
imponuan në Uashington e në
Evropë një qasje më serioze e më
konkrete në kërkim të një 
zgjidhjeje. Deklarata e 9 marsit e

Grupit të Kontaktit dënoi aksionin
e gjerë policor serb "që nxitën
edhe më shumë situatën në
shpërthim". U kërkua vendosja e
embargos së armatimit ndaj 
RFJ-së duke përfshirë edhe
Kosovën, tërheqjen e të gjitha 
forcave speciale policore serbe
dhe ndërprerjen e veprimeve të
forcave të sigurimit në Kosovë, 
fillimin e procesit të dialogut të
Beogradit me udhëheqjen e
komunitetit shqiptar në
Prishtinë, kthimin e misionit 
afatgjatë të OSBE-së në Kosovë si
dhe nisjen e një misioni të ri të
ish-kryeministrit të Portugalisë,
Felipe Gonzales, si përfaqësues
personal i kryetarit të radhës të
OSBE-së etj. Teksti dhe fryma e
masave të propozuara kishte
karakterin e ultimatumit dhe
Millosheviqit iu dha dhjetë ditë
kohë për të reflektuar e vepruar.
Në rast të kundërt kërcënohej me
kalimin në fazën e dytë të sank-
sioneve kundër RF të Jugosllavisë.
Deklarata e Grupit të Kontaktit
ishte dokumenti më i ashpër
adresuar Beogradit pas nënshkrimit
të marrëveshjeve së Dejtonit në
përfundim të luftës në Bosnjë-
Hercegovinë. Por, hartuesit e
Deklaratës u kujdesën që për
shkak të ekuilibrave të brishta
brenda Grupit të Kontaktit, 
sidomos për ta mbajtur Rusinë 
në proces, për shkak të mospaj-
timeve të tyre me frymën 
revolucionare të luftës së UÇK-së,
të hartonin një dokument të
balancuar. Ndaj edhe në Deklaratë
gjetën vend edhe frazat se dënimi i
veprimeve të policisë serbe "nuk
duhet të merret në asnjë rast si
përkrahje ndaj terrorizmit, nga
ana tjetër… Ne dënojmë tërësisht
veprimet terroriste nga Ushtria
Çlirimtare e Kosovës… Ne këm-
bëngulim në të njëjtën kohë që të
ndërpritet menjëherë çdo
mbështetje financiare, me armatim
apo përgatitje për aktivitete 
terroriste nga jashtë RFJ".  
(Botuar në "Dita". Vijon)

Skenat dhe prapaskenat e historisë:
UÇK-ja dhe roli i Tiranës



PARIS, 223 MARS - Ministri i
Brendshëm i Francës, Gerard
Collomb, ka thënë se policia ka
vrarë sulmuesin në jug të
Francës, pasi ai ka vrarë të paktën
tre persona. Autoritetet thonë se
sulmuesi ka plagosur edhe tre
persona të tjerë, një prej të cilëve
është në gjendje të rëndë.
Sulmuesi kishte hapur zjarr dhe
kishte marrë peng persona në një

supermarket në qytetin Trebes të
Francës.
Kryeministri francez Edouard
Philippe ka thënë se incidenti
duket se është "akt terrorist".
Identiteti i sulmuesit ende nuk
është bërë publik.
Collomb ka thënë se sulmuesi ka
qenë i njohur për autoritetet, por
ai nuk është konsideruar si kër-
cënim islamist. 

Mediet kanë raportuar se sul-
muesi ka thënë se ishte pjesë e
grupit militant, Shteti Islamik.
Grupi militant, Shteti Islamik, ka
marrë përgjegjësinë për sulmin.
Yves Lefebvre, kryetar i unionit
policor, ka thënë se sulmuesi fil-
limisht kishte hapur zjarr ndaj
policëve në qytetin e afërt
Carcassonne, përpara se të nisej
për në Trebes.

Vritet ssulmuesi nnë jjug ttë FFrancës
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MOSKË, 223 MARS - Presidenti i
Rusisë, Vladimir Putin, ka 
falënderuar votuesit për
"mbështetjen e pashembullt"
dhe i ka bërë thirrje shtetit t'i
lërë anash dallimet në këmbim
të zhvillimit. Ai i ka bërë këto
deklarata pak minuta pasi 
zyrtarët zgjedhorë e kanë 
shpallur atë edhe zyrtarisht
fitues të zgjedhjeve presidenciale
të 18 marsit. 
Komisioni Qendror Zgjedhor ka

thënë më 23 mars se Putini ka
fituar 76.69 për qind të votave
në zgjedhje, për të cilat
vëzhguesit ndërkombëtarë kanë
thënë se nuk ka prezantuar
zgjidhje reale duke përfshirë
dominimin e liderit në nivele të
ndryshme të pushtetit dhe kon-
trollin mbi mediet. Ai ka thënë se
Kremlini mirëpret kriticizmin,
mirëpo ka thënë se shtetit i
duhet bashkim për ta tejkaluar
"sfidën historike", duke thënë se

"objektivi kryesor për të gjitha
forcat politike dhe grupet civile,
duhet të jetë brenda interesit
kombëtar dhe mirëqenies së
popullit". "Unë e kuptoj se 
esenca e konkurrencës është
kriticizmi ndaj autoriteteve në
detyrë, kritika nga të gjitha palët,
gjithmonë. Po, kritika, 
argumente, diskutimet janë të
nevojshme, mirëpo nuk ka vend
për populizëm të papërgjegjshëm",
ka thënë Putini.

Putini, zzyrtarisht ffitues ii zzgjedhjeve

UASHINGTON, 223 MARS - Presidenti i
Shteteve të Bashkuara, Donald
Trump, e zëvendësoi këshilltarin
për siguri kombëtare, H. R.
McMaster, me ish të dërguarin e
ShBA-së në Kombet e Bashkuara,
John Bolton. Përmes një postimi
në "Twitter", Trump tha se e falën-
deron gjeneralin McMaster për
shërbimin dhe se ai ka bërë një
"punë të shkëlqyeshme".
McMaster është largimi i fundit i
një figure të lartë nga Shtëpia e
Bardhë.
Javën e kaluar Trumpi ka
shkarkuar sekretarin e Shtetit, Rex
Tillerson, dhe e ka zëvendësuar atë

me drejtorin e CIA-s, Mike
Pompeo.
Bolton do ta marrë detyrën më 4
prill. Ai do të jetë këshilltari i tretë
për siguri kombëtare i Trumpit në
14 muajt e administratës së tij.
Boltoni, 69 vjeç, ka shërbyer në
administratën e Ronald Reaganit,
George Bushit të vjetër dhe George
Bushit të ri. Ai ka ndihmuar për
ndërtimin e rastit kundër Saddam
Husseinit, duke thënë se ish-dikta-
tori irakian ka poseduar armë të
shkatërrimit në masë, por kjo teori
ka dalë më pas e gabuar.
Bolton vazhdon ta mbështesë
pushtimin e Irakut dhe i ka bërë

thirrje ShBA-së t'i sulmojë Iranin
dhe Korenë e Veriut. "Boltoni për
kohë të gjatë ka mbështetur
ndryshimin e regjimit në Korenë e
Veriut dhe lidhje më të afërta me
Tajvanin. Lidhni rripat e sigurisë",

ka thënë për agjencinë "Reuters"
Bonnie Glaser, ekspert për Azinë
në Qendrën për Studime
Strategjike dhe Ndërkombëtare,
me seli në Uashington.
Me një deklaratë të shkurtër, gjen-

erali McMaster e falënderoi presi-
dentin Trump dhe tha se do të
aplikojë për pensionim nga
Ushtria amerikane, këtë verë. 
MMaster është angazhuar në
presidencën Trump për ta
zëvendësuar Michael Flynnin, i cili
është shkarkuar nga posti i këshill-
tarit për siguri kombëtare në
shkurt të vitit të kaluar për shkak të
keqinformimit të administratës
për kontaktet e tij me zyrtarët rusë.
Njoftimi për zëvendësimin e
McMasterit erdhi një ditë pasi
Trumpi u shpreh i zemëruar me
rrjedhjen e informacioneve nga
presidenca e tij, sipas të cilave, ai
është këshilluar në mënyrë speci-
fike që të mos e përgëzojë presi-
dentin rus, Vladimir Putin, për
rizgjedhjen e tij të diskutueshme. 
Emërimi i Boltonit nuk kërkon
konfirmim nga Senati i Shteteve të
Bashkuara.

Trumpi emëron Boltonin këshilltar 
të sigurisë kombëtare

MADRID, 223 MARS - Gjykata e Lartë
spanjolle akuzoi të premten 13
drejtues separatistë katalanas për
rebelim dhe krime të tjera lidhur
me përpjekjen e tyre vitin e kaluar
për ta shpallur pavarësinë nga
Spanja. 
Gjatë shpalljes së aktakuzës,
gjykatësi Pablo Llarena tha se ai do
t'i gjykonte politikanët katalanas,
përfshirë presidentin e arratisur
Carles Puigdemontin. Por gjykata
nuk dha një datë për fillimin e
procesit.
Gjithsej, 25 politikanë separatistë
do të gjykohen për rebelim,
përvetësim apo mosbindje,

thuhej në vendimin e gjykatësit.
Sipas ligjeve spanjolle, akuzat për
rebelim dënohen me deri 25 vjet
burgim.
Gjykatësi Llarena kërkoi gjithash-
tu që 14 anëtarë të administratës
rajonale katalonase të
mëparshme të depozitojnë 2.59
milionë dollarë në një llogari
bankare për t'i rimbursuar paratë
që u përdorën për mbajtjen e ref-
erendumit të 1 tetorit, të cilin
gjykata e shpalli të paligjshëm, si
dhe për t'i mbuluar shpenzimet
gjyqësore.
Ndër ata që akuzohen për rebelim
janë zëvendëspresidenti kata-

lanas Oriol Junqueras, ish-kryetari
i parlamentit katalan Carme
Forcadell, aktivistët separatistë
Jordi Sanchez dhe Jordi Cuixart
dhe udhëheqësja e partisë ERC (të
Majtët Republikanë të Katalonjës)
Marta Rovira, e cila të premten
njoftoi largimin nga Spanja. 
Puigdemont u arratis në Belgjikë
vjeshtën e kaluar pas lëshimit të
një urdhërarresti kundër tij. Të
premten ai foli gjatë një aktiviteti
në Universitetin e Helsinkit, duke
kritikuar heshtjen e Bashkimit
Evropian mbi shkeljen e Kartës
Evropiane të të Drejtave
Themelore.

Nën akuza 13 drejtues separatistë katalanas 

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald
Trump, vazhdon ndryshimet në Shtëpinë e
Bardhë. Ai ka emëruar të premten John
Boltonin këshilltar për siguri kombëtare, pasi
më parë shkarkoi nga detyra McMaster 
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PESHORJA
Nuk 

mund t'i
kombinoni
gjithmonë

impenjimet e punës dhe ato
personale. Shumë herë

duhet t'i zgjidhni ato që kanë
më tepër rëndësi për ju.

AKREPI
Sot duhet
ta kapni

momentin
për të thënë

atë që po e mendoni prej
kohësh. Nëse ky çast ikën

nuk do t'ju jepet një mundësi
e dytë.

SHIGJETARI
Ta rifitoni
besimin e

një personi
që keni

humbur do të jetë qëllimi i
ditës suaj sot. Do t'ju duhet

shumë mund për t'i rivendosur
marrëdhëniet.

BRICJAPI
Sot duhet
të jeni të
sigurt në

vetvete dhe
të jeni imun nga kritikat që

mund t'ju vijnë nga ambiente
të ndryshme. E rëndësishme

është rruga që keni zgjed-
hur.

UJORI
Lejoni që

një person
i caktuar

t'jua tregojë
mënyrën për ta realizuar një
projekt tuajin. Më vonë do të

kuptoni se sa shumë 
interesohet për ju.

PESHQIT
Sot nuk
duhet të

akumuloni
energji 

negative që mund t'ju
shtyjnë të merrni vendime të
gabuara. Qëndroni indiferent

me kolegët.

DASHI
Do t'ju

duhet të
kaloni

shumë orë
në ambientin e punës sot

për t'i mbyllur ato gjëra që i
keni lënë pezull deri në

momentin që do të merrnit
miratim.

DEMI
Do të 

irritoheni
nga sjellja

e një personi
të caktuar sot. Edhe pse ka
shumë situata që duhet të

sqarohen nuk mund të 
vendosin të tjerët për punët

tuaja.

BINJAKËT
T'i

impononi
sjelljet

tuaja tek të
tjerët nuk është gjëja më e

mirë që mund të bëni sot. Do
të krijohen çarje të mëdha

në komunikimin me 
partnerin.

GAFORRJA
Nëse sot
do të vini
në plan të

parë famil-
jen, asnjë nuk do t'ju vë faj,
por do të marrë si shembull

sjelljen dhe përkushtimin
tuaj.

LUANI
Pas

fazave
disi të

zhurmshme
të jetës suaj dhe të kaluara
në rrëmujë të plotë, ka ard-
hur momenti të ktheheni me

këmbë në tokë.

VIRGJËRESHA
Po

kërkoni
një 

udhërrëfyes
sot dhe doni t'i besoni çdo
gjë që ka të bëjë me punën

tuaj. Nuk do ta gjeni 
personin e duhur, por do ta

kuptoni vonë këtë gjë.

Një grup shefash kuzhine në Turqi kanë thyer
rekordin botëror Guiness për bakllavanë më të
madhe, e cila peshonte gjysmë toni. Bakllavaja
gjigante u prezantua në Samitin e
Gastronomisë në Ankara, ku u mblodhën 
qindra vizitorë për të marrë nga një copë.

E rrallë

Turqit hhyjnë nnë
Guiness mme 
bakllavanë ggjigante

FOTO E DITES

Vajza: Pse nuk më ke treguar që ke

femër tjetër? 

Djali: Kam dashur ta bëj befasi.

Një qytetar në Paris shihet duke iu shmangur ujit të 
policisë gjatë një demonstrate. /AP/

E jashtëzakonshme 

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetem gjatë vikendit në 
ora 14:30

“BLACK PANTHER”
3D (PG-13)

Aksion/Aventurë/Fantastiko-
Shkencor; 2 orë 15 min

Rolet: Chadwick Boseman, Angela Basset, Michael
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Forest

Whitaker, Andy Serkis, etj.
Regjia: Ryan Coogler

Në ora 17:00
“PETER RABBIT”

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 33 min

Rolet: James Corden, Rose Byrne,
Domhnall Gleeson, Sam Neill, Daisy

Ridley, Elizabeth Debicki, Margot Robbie,
etj.

Regjia: Will Gluck

Në ora19:00 
“PACIFIC RIM

UPRISING” (PG-13)
Aksion/Aventurë/Fantastiko-Shkencor; 1

orë 51 min

Rolet: John Boyega, Scott Eastwood, Jing
Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn
Gorman, Adria Arjona, Charlie Day, etj.

Regjia: Steven S. DeKnight

Në ora21:00
“RED SPARROW”

(R) 
Mister/Triller; 2 orë 25 min

Rolet: Jenifer Lawrence, Joel Edgerton,
Matthias Shoenearts, Jeremy Irons, Mary-

Louise Parker, Charlotte Rampling, etj.
Regjia: Francis Lawrence

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Shtëpia mme rrrota mmë
luksoze nnë bbotë
Një nënë e katër fëmijëve nga Wigani po 
jeton ëndrrën amerikane, pasi ajo dhe i shoqi
shpenzuan 38 mijë dollarë duke e kthyer një
autobus të vjetër shkolle në shtëpinë më me stil
për familjen e tyre. Pavarësisht prej shtëpisë së
madhe që kishin, ata vendosën ta rrisin familjen e
tyre në shtëpinë me rrota.

Për informata dhe rezervime të biletave thirrni FALAS: 0800 22
222 dhe boxoffice@kinoabc.info, www.kinoabc.info, fb: Kino ABC.
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Interpretimi eepik 
dhe ddistanca
Procesi i ndërtimit të rolit nëpërmjet
metodës së distancimit të aktorit
me personazhin, pra duke provuar
që aktori maksimalisht t'i elimino-
jë faktorët analogë të karakterit të
tij me ata të personazhit dhe në të
njëjtën kohë, duke provuar që
maksimalisht t'i gjejë dhe t'i
përvetësojë faktorët diferencialë
në mes të këtyre karaktereve, është
proces i zbuluar nga Brehti.
Mënyrën e tillë të interpretimit
Brehti e ka quajtur "interpretim
epik" (Brehti, 1973:70). 
Për ta realizuar këtë mënyrë inter-
pretimi, Brehti kërkon që aktori të
distancohet nga personazhi, pra të
mos mishërohet me rolin, me 
personazhin, sepse përjetimin ai e
quan gabim, prandaj që të 
evitohet një gjë e tillë kërkon që
aktori "artin e të ekspozuarit të
personazhit ta kryejë si në një
spektakël artistik" (Brehti, 1973:70).
Bertold Brehti kërkon nga aktori
që gjatë ndërtimit të rolit deri në
ekspozimin e tij t'i ruajë divergjencat
e karakterit të tij me ato të person-
azhit dhe këto dallime duhet të
vërehen nga spektatori. Dallimet,
edhe pse të vërejtura nga spektatori,
duhet të jenë të mishëruara në
spektaklin skenik, duhet të trajtohen
si pjesë të spektaklit. Intenca e
Brehtit është që spektakli artistik të
ketënivel të lartë estetizmi, pran-
daj edhe dallimet, që me gjuhën e
Brehtitmund të nënkuptohen
edhe si distancime, duhet të jenë
të nivelit të spektaklit, të nivelit
artistik dhe estetik. Distancimi dhe
qëndrimi kritik në teatër realizohet
duke e "ndërprerë veprimin me
komente të ndryshme" (Solar,
2006:186),p. sh., songu.
Përparësia e aktorit në mënyrën e
interpretimit epik qëndron në
ndjenjën e qetësisë dhe të lirisë që
ka aktori në skenë, përderisa është
duke e paraqitur rolin e tij, sepse
në këtë mënyrë aktori nuk është i
shtrënguar të "gënjejë" se kjo a ajo
ndodhi është me të vërtetë duke i
ndodhur pikërisht në atë vend dhe
në atë kohë. 
Përkundrazi, aktori, nëpërmjet
lojës së tij, duhet t'i zbulojë 
publikut se roli i tij është mësuar
dhe është përgatitur për paraqitje
të përsosur dhe, falë kësaj përsos-
mërie, ai e ka mundësinë që rolin e
vet ta paraqesë sa herë që e kërkon
nevoja. Në gjithë këtë proces
aktori demonstron siguri, sepse ai

e di që më parë se çka do të ngjasë
nga fillimi e deri në fund të 
spektaklit artistik.
Që aktori të arrijë ta përvetësojë
mekanizmin e procesit 
interpretues epik-brehtian duhet
ta fusë në veprim metodën e
vëzhgimit nëpërmjet së cilës ai i
vëren njerëzit e jetës së 
përditshme "sikur këta (njerëzit, v.
i.) t'i luanin përpara tij rolet e tyre"
(Brehti, 1973:74).

Të vvërejturit ssi mmetodologji
brehtiane
Të vërejturit si metodë për 
përgatitjen e rolit nuk nënkupton
kopjimin a imitimin (të bërit si
tjetri/tjetra, pra nocioni imitim, në
këtë rast nuk ka të bëjë asgjë me
nocionin mimesis) e njerëzve,
imitimin e veprimeve foljore a
fizike, të jashtme a të brendshme
të njerëzve dhe shkarkimin e atij
imitimi në skenë gjatë interpre-
timit të rolit, sepse të vërejturit
nënkupton një proces mendimi,
një proces gjykimi a vlerësimi dhe,
tek më pastaj, në rastin më të
favorshëm, aktori duke futur në
funksion edhe intuitën e tij, e 
zbaton këtë përvojë në ndërtimin
e rolit dhe në interpretimin e tij.
Aktori në procesin e ndërtimit të
rolit mund të shërbehet edhe me
të vërejturit e lojës së aktorit
dublant a me të vërejturit se si një
aktore femër e paraqet në skenë
një personazh mashkull, a 
anasjelltas. Me këtë metodë ka
mundësi që një personazh tragjik
të ekspozohet nga një aktor i
komedisë a anasjelltas.

Konvergjenca ddhe
divergjenca ee BBrehtit mme
Stanislavskin
Gjatë provave të tavolinës aktori ka
mundësinë e "futjes në personazh"
mirëpo, gjatë inskenimit, kjo
mënyrë e realizimit të karakterit
duhet të evitohet. Sistemi i Brehtit,
gjatë provave të tavolinës, nuk e
përjashton Stanislavskin, sepse
"futja në personazh" aktorin e
ndihmon që t'i gjejë faktorët
analogë të karakterit të tij me
karakterin e personazhit (origjinalit),
e kjo gjetje ia jep mundësinë të
depërtojë sa më thellë në botën e
personazhit.Pasi nëpërmjet kësaj
metode aktori do të bëjë një 
"pikturë fine" të personazhit, pra
pasi aktori do t'i gjejë faktorët
analogë, ai e ka shumë më lehtë t'i
zbulojë faktorët diferencialë të
karakterit të tij dhe të origjinalit.
Dhe, kur ky proces i artit të aktorit,
që në të vërtetë është një
mekanizëm shumë i ndërlikuar, të
përvetësohet gjatë provave të
tavolinës, kalon në fazën tjetër të
punës: në konvertimin e faktorëve
të identifikuar analogë në faktorë
diferencialë.

Në fazën e konvertimit të faktorëve
ndahen Stanislavski dhe Brehti
dhe këtu zë fill teatri epik. Mirëpo,
interpretimi epik nuk është i plotë
nëse gjatë provave të mizanskenës
nuk ndodh "verfemdung" - tjetër-
simi - distancimi, i cili duhet të
ndodhë edhe në shfaqje

Të ffolurit sskenik
Aktori gjatë përgatitjes së rolit
duhet t'i ruajë divergjencat e
karakterit të tij me karakterin e
origjinalit (personazhit) dhe duhet
t'i hulumtojë raportet dhe 
marrëdhëniet e origjinalit me per-
sonazhet e tjera, në mënyrë që të
krijohet sfera e qëndrimit 
shprehës skenik, e cila s'është gjë
tjetër përveçse sferë "që përcaktohet
nga pozicionet që zënë personazhet
e ndryshëm ndaj njëri-tjetrit"
(Brehti, 1973:77). Gjatë interpre-
timit epik aktori nëpërmjet të
folurës së vet duhet të japë
tonalitete njerëzore dhe assesi 
nuk bën që e folura skenike të
shndërrohet në ligjërim.
Aktorët nëpërmjet të folurës së
tyre skenike duhet të krijojnë një
komunikim me nuanca, ngjyra
dhe oscilime akustike që ka
analogji me origjinalin dhe duhet
që të krijojnë një indukim tonal në
interpretimin e tyre, ngaqë aktori
në skenën brehtiane nuk interpreton
për vete, por bashkëbisedon,
bashkëpunon me partnerin 
e vet në skenë. Bashkëpunimi
nënkupton edhe procesin ciklik
veprim-kundërveprim.

Kompozicioni ddhe 
dekompozicioni ii ffabulës
Fabula është… elementi më i
rëndësishëm i pjesës e i shfaqjes /
Bertold Brehti
Mirëpo, aktori nuk mund ta
përvetësojë personazhin nëse nuk
e përvetëson fabulën. Brehti rikon-
firmon pohimin e Aristotelit, sipas
këtij të fundit, "shpirti i tragjedisë
është fabula" (Aristoteli, 2003:65).
Nëpërmjet fabulës manifestohen
të gjitha ngjarjet, të gjitha
shpërthimet e çastit që te spekta-
tori sjellin kënaqësi.
Gjatë procesit të inskenimit të një
vepre dramaturgjike, ngjarjet e
veçanta që me kompozicionin e
tyre struktural e ndërtojnë 
shfaqjen, duhet të përcaktohen
me "gjestet themelore". Pra, këto
ngjarje duhet të shënjohen me 
elemente tjetërsimi. Lidhjet 
ndërmjet ngjarjeve të fabulës që
zhvillohen në skenë duhet të jenë
të dukshme nga ana e spektatorit,
ngaqë kështu atij i servohet
mundësia e gjykimit.
Në procesin e mizanskenës ngjarjet
e kompozuara të fabulës së veprës
dramaturgjike duhet të trajtohen
si ngjarje (situata) të veçanta, por
që njëkohësisht qëndrojnë si pjesë

e një tërësie fabulare. Ngjarjet a
mikro-ngjarjet si pjesë strukturale
dhe përmbajtjesore të një tërësie
fabulative duhet të shndërrohen
në fragmente, pra duhet të ndodhë
procesi i dekompozimit fabulativ
nga ana e regjisorit dhe pastaj ato,
si të tilla, duhet ta përmbajnë 
thelbin, tharmin karakterizues, të
veçantë të tyre, por që njëkohësisht
ajo e veçantë duhet ta marrë 
trajtën funksionalizuese në 
tërësinë e shfaqjes. Me fjalë të tjera,
një fragment skenik që realizohet
nga një ngjarje e totalitetit të fabulës,
në procesin e mizanskenës duhet
të shihet nga ana e spektatorit si
një pjesë e veçantë e një tërësie,
njëkohësisht ai fragment duhet të
jetë në funksion të zhvillimit të 
linjës ideore dhe tematike të
shfaqjes skenike.
Për Brehtin, fabula pothuajse
është sinonimi i një shfaqjeje,
sepse "fabula parashtrohet, 
shtjellohet, shprehet, paraqitet
nga tërë teatri si një e tërë e vetme
nga tërë kolektivi i aktorëve, i
regjisorëve, i piktorëve, i kostumo-
grafëve, i muzikantëve dhe i 
koreografëve" (Brehti, 1973:87).
Bashkëpunimi i specialistëve dhe
ekipeve kompetente për 
realizimin e shfaqjes ka për synim
arritjen e qëllimit të përbashkët,
porse ata, gjithnjë sipas Brehtit,
duhet të mos e humbasin pavarësinë
dhe origjinalitetin vetjak.

Teatri ddhe aartet ee ttjera
I tërë mekanizmi i ndërtimit të
shfaqjes, i gjithë kompleksiviteti i
elementeve ndërtuese dhe funk-
sionalizuese dhe inkorporomi i
shumë arteve në një tërësi skenike,
që quhet shfaqje, nuk duhet të
shkrihet deri në tjetërsim 
(tjetërsimi këtu nuk e ka kuptimin
e distancimit brehtian) deri në
asgjësim.
Të gjitha llojet e arteve që hyjnë në
funksion të shfaqjes nëpërmjet
mënyrës shprehëse të tyre duhet
të konsistojnë në artikulimin e
idesë dhe temës së shfaqjes, por
edhe duhet të funksionojnë si arte
të veçanta. Pra, nuk duhet të ndodhë
shkrirja e arteve të tjera në artin
skenik teatral (në shfaqje). Detyra
e arteve të tjera së pari qëndron në
vetërealizimin e tyre si art, 
njëkohësisht ato shërbejnë për
"artikulimin" e shfaqjes si dhe për
artikulimin e distancimit.
Distancimi i arteve të tjera në
shfaqje ka kuptim të dyfishtë: 
distancimi që siguron pavarësinë e
artit, p. sh., të muzikës brenda
shfaqjes, si dhe distancimi që ai lloj
i artit shërben për uverturën
skenike, përkatësisht për realiz-
imin e distancës që duhet t'i
"transmetohet" spektatorit.
Vetartikulimi i të gjitha llojeve të
arteve të inkorporuara në tërësinë

e shfaqjes skenike si artikulim i
pavarur, vetjak dhe, njëkohësisht,
si artikulim integral, i përbashkët
skenik, realizohet nëpërmjet
gjestit, të cilin Brehti e ka quajtur
gestus, "ku dallohet Gestus prej
gjesteve tradicionale" (Carlson,
1997:57).

Gjesti
Gjesti në teatrin epik ka rëndësi
kruciale. "Gestus është specifitet
teatral estetik i situatës dramatike
në relacion me shprehjen
jashtëteatrale, si dhe specifitet 
fabulativ i situatës së caktuar në
relacion me qëndrimin e situatave
të tjera" (Brehti, 1973:31).
Nëpërmjet gjestit spikaten pjesët e
demoluara nga fabula, përkatësisht
spikaten fragmentet skenike.
Gjesti shënjon "nyjën" e cila i lidh
fragmentet (situatat, ngjarjet) e
fabulës, por edhe njëkohësisht
këtë nyje e bën të dukshme. Roli i
gjestit mund të përkufizohet edhe
si emërues i fragmentit, situatës
skenike.
Gjesti i përgjithshëm i të treguarit
mund të realizohet nga formulimi
muzikor, pra nga muzika si art a
nga kënga. Aktorët duhet të 
kalojnë te songu (kënga, këndimi,
formë e të folurit të veçantë - e
folura poetike, një formë e të 
folurit recitativ), jo në mënyrë
spontane, por me një "kërcitje", e
cila është e dallueshme nga 
spektatorët. (Edhe kërcitja duhet
të jetë artistike). Zakonisht songu
përdoret në batutat që kanë
bërthamë të theksuar emocionale,
gjersa muzika duhet ta sqarojë
veprimin e jo "ta shoqërojë" atë.
Piktori nëpërmjet një gestusi
duhet ta ofrojë iluzionin e një
objekti të tërë (nuk është fjala për
teatrin e iluzionit, por për iluzionin
si shenjë).Po ashtu, koreografia ka
rëndësi kardinale në paraqitjen e
rolit të aktorit dhe kjo arrihet
nëpërmjet ushtrimeve që janë të
natyrës fizike. Kur aktori arrin që
nëpërmjet lojës së vet ta paraqesë
rolin, atëherë lëvizjet e tij, qofshin
ato trupore a të mimikës, fitojnë
një elegancë të stërholluar dhe kjo
formë e aktrimit nuk e zhduk në
asnjë mënyrë natyrshmërinë, por
e forcon atë. Në këtë aspekt kore-
ografia shërben si mjet distancimi,
por edhe si mjet për ta krijuar 
linjën komunikuese të spektaklit
skenik me spektatorin. Tekefundit,
shfaqja, loja, në kuptimin e
ngushtë të fjalës, realizohet për t'iu
ofruar recipientit, pra shfaqja 
si një totalitet skenik duhet ta
përmbajë në vete "gjestin e
dorëzimit"(Brehti, 1973:90) të saj
te spektatori.

(Vijon nnë nnumrin ee 
ardhshëm ttë ggazetës)

TEATRI EPIK 
I BREHTIT (2)
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Shpesh ndodh që kur një per-
sonazh VIP largohet nga
Shqipëria për ta ndërtuar karri-

erën jashtë, t'i harrojë edhe traditat
shqiptare. Por një gjë e tillë nuk
ndodh me modeluesen Emina

Cunmulaj, e cila aktualisht ndodhet

në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
ku është e martuar me një biznes-
men dhe ka një vajzë dyvjeçare. Në
rrjetin social "Instagram", Emina ka
publikuar një video ku shfaqet vajza
e saj e vogël e cila mban veshur
bluzën me flamurin shqiptar.

Modeluesja qqë nnuk 
harron SShqipërinë

Pamela Anderson ka mbushur 50
vjet, por vazhdon të duket për
mrekulli. Në një mbrëmje

bamirësie "Global Gift Gala", organizuar

në Madrid, ajo shkëlqente teksa është
fotografuar në krah të këngëtares
Anastacia dhe aktores spanjolle Maria
Bravo.

Pamela Anderson, 50 vjeçe
dhe ende shkëlqen 

David Guetta dhe Sia, 
sërish bashkë

Publikohen ftesat e 
dasmës së çiftit mbretëror

Pasi kanë zgjedhur vendin se ku
do të zhvillohet ceremonia e
dasmës së çiftit mbretëror, ata

kanë bërë gati edhe ftesat e dasmës.
Princi Harry dhe Meghan Markle ua
kanë dërguar ftesat e dasmës 600 per-

sonave. Ftesat u prodhuan nga
Barnard dhe Westwood dhe janë të
shkruara me ngjyrë të artë dhe të zezë.
Ftesat përmbajnë edhe simbolin e tri
puplave të princit të Wales. Dasma
mbretërore do të mbahet më 19 maj.

David Guetta dhe Sia janë dy
nga këngëtarët më të suk-
sesshëm dhe të pëlqyer për

publikun, pasi çdo këngë e tyre ka
kryesuar top listat muzikore në

mbarë botën. Këtë herë dyshja vjen
në një bashkëpunim me këngën e 
titulluar "Flames". Vetëm pak orë pas
publikimit, video e tyre ka marrë
mijëra klikime në kanalin "Youtube".
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Ndrysho strategjinë me bekimin e
drejtorit Mike Pompeo: një grup
paramilitarësh – për tani njëqind
burra – ndjekjen e terroristëve më
të rrezikshëm ose mbrojtjen e
bazave të CIA-s në zonat me rrezik
të lartë. Bush bëri shumë të bur-
gosur dhe për këtë ai krijoi
Guantanamo. Obama është
mbështetur në avionë të përfshirë
në qindra objektiva të vrasjeve ter-
roriste. Trump, sapo arriti, ka rifil-
luar një program të CIA-s bazuar
në veprimin e forcave speciale.
Qëllimi është vetëm një: për të
eliminuar Qaedistët dhe anëtarët
e Daesh.
Për të zbuluar strategjinë e faqes
së BuzzFeed, pala e mohuar nga
agjencia. Presioni Operacionet u

morën me bekimin e drejtorit që
po largohet Mike Pompeo, i ven-
dosur për të rritur presionin ndaj
formacioneve ekstremiste në
nivel global. Ky pozicion është
shpallur dhe mbështetur publik-
isht me hapa konkretë me “për-
caktimin” e Qendrës së
Aktiviteteve Speciale – SAC – e cila
ka qenë gjithmonë duke
koordinuar aktivitetet klandestine
të këtij lloji. Ai vendos lëvizjet,
mobilizon ekipet, drejton
misionet që ndodhin në pjesë të
ndryshme të botës.
Një detyrë që në njëfarë mënyre
integrohet me “punën” e Forcave
Speciale në bashkëpunim me
vendet mike. Njëqind elementë
Për faqen e BuzzFeed, ekipi

“kërkimi dhe vrasja” përbëhet nga
rreth njëqind burra, por ky numër
mund të rritet në muajt e
ardhshëm. Së bashku me agjentët
janë anëtarë nga Delta Force,
Navy Seals dhe trupa të tjerë të
elitës. «Paraushtarakët» janë pjesë
e të ashtuquajturës Dega
Tokësore, e njohur edhe si PMOO.
Gjatë sezonit të dorëzimit – rrëm-
bimi i terroristëve jashtë vendit –
ushtarët morën pjesë në disa të
shtëna, duke siguruar mbulimin
dhe duke siguruar “muskujt” për
kapjen. Të tjerët u dërguan në
mbrojtje të bazave të CIA-s në
zonat me rrezik të lartë. Roli i indi-
vidëve private Artikulli në këtë
faqe pastaj kthehet të flasë për
projektin (tani në raft) për priva-

tizimin e një pjese të inteligjencës.
Një ide e përkëdhelur nga Shtëpia
e Bardhë dhe e mbështetur nga
disa sipërmarrës në sektorin e sig-
urisë. Këto përfshijnë Erik Prince,
themeluesi i Blackëater, një karak-
ter shumë afër Trump, si dhe qen-
dra e shumë manovrave. Edhe
biznesmeni – i cili është vëllai i
sekretarit të arsimit Betsy DeVos –
kishte propozuar gjithashtu të
zëvendësonte kontigjentin
amerikan në Afganistan me një
mini-ushtri mercenarësh. Në
fund të fundit, për vite Pentagoni
dhe CIA kanë përdorur kontrak-
tuesit, individë privatë që merren
me logjistikën, mbikëqyrjen dhe
madje edhe menaxhimin e dronit.
(gazeta-Shqip.com)

ISIS, Trump përqendrohet 
në forcat speciale: fillon ekipi 

i CIA-s “kërkon dhe vret”
Një ide e përkëdhelur nga Shtëpia e Bardhë dhe e
mbështetur nga disa sipërmarrës në sektorin e sigurisë.
Këto përfshijnë Erik Prince, themeluesi i Blackëater, një
karakter shumë afër Trump, si dhe qendra e shumë
manovrave. Edhe biznesmeni – i cili është vëllai i sekre-
tarit të arsimit Betsy DeVos – kishte propozuar gjithashtu
të zëvendësonte kontigjentin amerikan në Afganistan me
një mini-ushtri mercenarësh. 
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Rrudhat e fytyrës luftohen 
me këtë lloj gjimnastike

Trajnimi i muskujve të fytyrës
është mënyra më e mirë për të
mbajtur një lëkurë ovale, të
mirëpërcaktuar dhe sa më të
butë. Çfarë bëjmë për të ruajtur
një trup tonik dhe të dobët? I
përkushtohemi sportit dhe gjim-
nastikës.
I njëjti parim vlen edhe për
fytyrën, nëse duam të ruajmë një
pamje të mirë, me një ovale të
freskët dhe të përcaktuar mirë. Në
fytyrën tonë ka rreth 70 muskuj:
mbajtja e tyre në formë të mirë
me një trajnim të synuar dhe të
vazhdueshëm është mënyra më e
mirë për të ruajtur pamjen tonike
të fytyrës dhe për të luftuar
formimin e rrudhave. Ka disa
ushtrime specifike, të lehta dhe
zbavitëse, të cilat mund t’i krye-
jmë në çdo situatë: në mëngjes
ose në mbrëmje para pasqyrës,
por edhe kur jemi në makinë në
semaforë ose në tavolinën e zyrës
sonë. Palestra e fytyrës konsiston
në një seri të lëvizjesh që vënë në
lëvizje muskujt që kanë qenë
dembel dhe inert: ka të bëjë me
shtrirjen e ballit dhe vetullave dhe
tonifikimin e gjithë fytyrës.

Dhe falë fytyrave qesharake që
shohim në veten tonë në pasqyrë,
kjo palestër e veçantë ka gjithash-
tu fuqinë për të na sjellë humor të
mirë. Mund të veprohet në dy
mënyra: me një gjimnastikë izo-
tonike, në të cilën muskujt kon-
traktohen dhe relaksohen, duke e
përsëritur disa herë këtë ushtrim,
ose në mënyrë izometrike,
d.m.th, duke kontraktuar musku-
jt dhe duke një pozicion për tre /
katër frymëmarrje. Gjimnastika e
fytyrës nuk ka kundërindikacione
dhe mund të praktikohet në çdo
moshë: vetëm ata që kanë pësuar
trajtime të mjekësisë kozmetike,
të tilla si botox dhe injeksione
mbushëse, duhet të jenë të
kujdesshëm. Këtu janë disa
ushtrime për t’i mësuar dhe
përsëritur çdo ditë.

1 –– NNGROHJE –– Ne fillojmë të
shtrijmë muskujt, për shembull
duke zgjatur sytë, duke shtrirë
faqet në buzëqeshje të mëdha,
duke e mbajtur gjuhën dhe duke
e bërë gojën. Mos harroni disa
cikle frymëmarrjeje të thella, të
kryera duke zbutur barkun dhe

duke ulur diafragmën, për t’u
përqendruar dhe relaksuar.

2 –– PPËR QQAFËN ––Vendosni të dyja
duart në dekolte dhe zgjateni
qafën. Ngrini mjekrën tuaj në
tavan dhe lëvizni nofullën më të
ulët përpara. Mbajeni për pesë
sekonda, pastaj relaksoheni (e
përsëritni pesë herë). Pastaj ven-
dosni duart e shtrënguara në
grusht nën mjekrën tuaj: hapni
gojën ndërsa kundërshtoni duart
tuaja. Ose, me duart në të njëjtin

pozicion, përpiquni ta ulni
mjekrën drejt gjoksit, duke bërë
gjithmonë kundërshtim me duart
(pesë herë). Ky ushtrim është
gjithashtu i dobishëm për riorga-
nizimin e ovalit të fytyrës.

3 –– PPËR GGOJËN DDHE FFAQET ––
Fryni faqet dhe mbani pozicionin
për dhjetë sekonda, pastaj 
relaksohuni. Përsëriteni pesë
herë. Pastaj fryni vetëm faqen e
djathtë dhe, alternuar, majtas.
Përfundimisht, për një ushtrim

më intensiv, ju mund të shtypni
në buzë me gishta të një dore për
të parandaluar që ajri të shpëtojë
dhe me shtytjen tjetër në faqe.

4 –– PPËR BBUZËT –– Thithni dhe sill-
ni buzët përpara në zemër, pastaj
goditni ajrin sikur të bëni flluska
të aromës. Kur mushkëritë janë
bosh, merrni frymë përsëri dhe
përsëritni ushtrimin dhjetë herë.

5 –– PPËR GGOJËN DDHE PPËR
MJEKRËN –– Shtrini buzët deri sa
t’i zbuloni dhëmbët me
buzëqeshje. Pastaj i alternoni dhe
ngadalë shqiptoni shkronjat U &
X, duke theksuar lëvizjen sa më
shumë që të jetë e mundur (e
përsërisni të paktën pesë herë).
Ushtrimi gjithashtu ndihmon në
mishin e buzëve.

6 –– PPËR ZZONËN EE SSYVE ––
Vendosni dy gishta nën vetullat
drejt tempujve dhe gishtit të
madh nën sy. Hapni dhe mbyllni
sytë ngadalë, duke i rezistuar
lëvizjes me gishta. Përsëriteni
pesë herë.

(gazeta-Shqip.com)

Dashuria, 5 arsye 
pse burrat ikin nga gratë

Ndihmë: ai thjesht ka gjetur 
justifikimin dhe është larguar! Sa
herë na ka ndodhur apo e kemi
dëgjuar nga miqtë tanë? Në fakt,
ndonjëherë ndodh që djemtë ikin
nga frika e një marrëdhënieje të
rëndësishme. Pse ikin? Dhe mbi të
gjitha nga çfarë? Le të përpiqemi të
sqarojmë para fillimit të trajnimit
për kursin e 100 metrave pengesë pa
ndonjë mundësi për të hyrë në
zonën e medaljes!
Nga ideja e martesës, nga emocionet,
nga bashkëjetesa, nga përgjegjësitë,
ose nga shtëpia jonë: këto janë arsyet
kryesore që përfaqësuesit e seksit të
fortë të ikin. Bëhet fjalë për ato djem
që të ndodhë t’i takosh dhe t’i 
humbasësh pa e kuptuar. Lloji që
Beep Beep në karikaturat e Wile
Coyote që po ta shohim përballë
nuk ishte askush.
Pra, ndërsa ne rrokullisemi në
çarçafët që ende ruajnë aromën e tij
dhe dëgjojmë zërin e tij në mesazhet
e fundit vokale që na ka dërguar (por
ata për të cilat ka ikur janë gjithmonë
të shkruara, eh!), Ne tashmë jemi
disa milje larg dhe ndoshta do të 
blejmë një teleskop astronomik që
të mund ta gjurmojmë atë. U venit.
Avulloi. U zhduk. Ndihmë!

Serioziteti nnuk mmerret ssi dduhet:
Njerëzit që largohen nga
përgjegjësia janë mostra shumë të
zakonshme në planetin Tokë,
pavarësisht nga gjerësia
gjeografike. Historia më e gjatë zgjat
vetëm disa muaj, ata gjithmonë
kanë shumë për të bërë, midis
sporteve, punës dhe nënave që
duket se nuk i kanë parë ndon-
jëherë ata të rriten. Ata përjetojnë
tmerr nga fjala “marrëdhënie”, më
shumë ata e quajnë “histori”, është
më pak impenjative. Këta janë
playboy-s të përjetshëm, të cilët
kanë nevojë për të vënë pikë si trofe
të paktën derisa flokët bëhen ‘kripë
dhe piper’ dhe, duke tejkaluar pra-
gun e derës, ndoshta vendosin të
martohen me një vajzë më të vogël,
të paktën një brez. Këtu frika për të
qenë vetëm është udhëheqës, por
edhe dëshira për t’u ndjerë i sigurt
për të kapur një vajzë të re dhe të
hijshme, e cila, falë lidhjes së

martesës, nuk do të largohet “derisa
të vdisni”. Amen.

Eros, eedhe jjo: Frika e të kuptuarit të
tepruar seksual ndonjëherë i bën të
ikin meshkujt. Duket një kontradik-
sion, ata duhet ta bekojnë çdo ditë
qiellin për fatin e madh që kanë,
por jo. Asgjë. Ata preferojnë një
aperitiv në fund të punës,
përqafime dhe puthje të shkëmby-
era në ulësen prapa makinës dhe
pastaj na lënë kaq, të ngazëllyera
dhe të gatshme për çdo gjë, por me
të vërtetë të përgatitura për të rifillu-
ar rrugën në shtëpi, pa të. Këtu frika
është se sfera intime ka dorën e
sipërme të arsyes dhe se kjo më pas
çon në duhej të “martohet” dhe të
futet përsëri në të ashtuquajturën
marrëdhënie serioze. Shkalla e prir-
jes së rrezikut: ZERO!

Përgjegjësia, nnuk ttë nnjoh: I përjetsh-
mi Peter Pan. Bëhet fjalë për ata

meshkuj hypochondriac që kanë
prerë gishtat e tyre të vegjël dhe
dëshirojnë të vrapojnë në dhomën
e urgjencës, dhe nuk dinë të bëjnë
llogari për veten e tyre. Për këtë lloj
mashkulli, duke qenë me një grua,
do të thotë që prania e saj shërben
për të përgatitur darkë, për ta
shoqëruar gjatë një feste dhe asnjë
nga shokët nuk do ta shohin me të,
i cili lidh marrëdhëniet me
vjehrrën, vëllezërit dhe të afërmit e
saj. Nëse atëherë zonja di të jetë aq
mirë edhe në shtrat. Stop. Kanë
fëmijë? Unë punoj në shtëpi?
Menaxhimi i faturave dhe në rast të
takimeve të bashkëpronësisë? Por
nuk flet për këtë! Këtu ikja mund të
jetë edhe virtuale, si: Unë jam atje,
por nuk ekziston. Në rregull, nëse
vërtet duam të vazhdojmë këtë
marrëdhënie, le të kujtojmë se
kurrë nuk do të marrim një meri-
mangë nga vrima. Me gjithë
respektin e duhur ndaj meriman-
gave, sigurisht.

Thirre nnëse ddo eemocione: Le të
flasim për ata zotërinj që thjesht
nuk mund të jenë pak të dashur.
Dhe ‘ky burrë që përpiqet të jetë një
shok i mirë (“që nuk të mungon
asgjë”), por disa zemra të vogla të
dërguara edhe gabim e lënë nën
hije. Ai është tipi që thotë se nuk di
të dojë: “Më vjen keq, por jam i
paaftë të bie në dashuri, kurrë nuk
kam pasur dashuri në shikim të
parë”. Të shprehesh kështu është
një justifikim i mirë për ata që nuk
duan të ofendojnë, vetëm për të

zbuluar se ekzemplari në fjalë ka
lënë ndoshta gruan apo të
dashurën për një vajzë të re. Si ndi-
het? Zakonisht e trishtuar dhe e
frustruar, e hidhëruar nga ngro-
htësia me të cilën e ka trajtuar dhe
me ftohtësinë me të cilën shpër-
blehet. Më mirë vraponi në një
qendër spa, aty ku ngrohtësia dhe
përkëdheljet kurrë nuk mungojnë.

Kush ee ppa aatë?: “Po shkoj për një
shëtitje” dhe pastaj nuk e shohim
më. Çfarë ka? Ku ka dalë? Ka shumë
të ngjarë që ai po kërkon një situatë
të re që e stimulon atë, qoftë për
seks, për risi, për lehtësi. Dhe me kë
u arratis? Me kolegen e re të
sapoardhur, me sekretaren e tij
(dhe këto jana me të vërtetë shem-
buj!). Kjo ndodh, pa asnjë arsye të
dukshme. Ndodh dhe kaq: burra
që humbin kokat e tyre (dhe
ndoshta edhe zemrat e tyre) për një
tjetër dhe ikin. Por janë të paktë ata
që ikin: më shpesh burrat preferojnë
të mbajnë këmbët në dy këpucë,
për të marrë nga të dyja situatat për
aq kohë sa është e mundur 
për ta. Por duke menaxhuar 
familjen dhe të dashurën 
njëkohësisht dëmtohen të gjithë
dhe kryesisht vetë ata. Çfarë duhet
të bëni në këto raste? Para së
gjithash, pyesni veten a ja vlen kjo
lojë në përputhje me pasojat; nëse
përgjigjja është po, pyetja e dytë
është: sa kohë? Është e vërtetë se
kush duron, fiton, por më parë
duhet të pyesim veten nëse jemi
me të vërtetë të sigurt që ja vlen.

Truku për të 
mbijetuar nuk është
arratisja, kështu që
duhet të mundohemi
të kuptojmë më mirë
arsyet dhe të jemi
më të qartë
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PRISHTINË, 223 MARS -
Përfaqësuesja U-20 e Kosovës në
hendboll për femra e ka fituar
me rezultat zyrtar ndeshjen ndaj
Serbisë. Ishte Qeveria e Serbisë
që mori vendimin që ta ndalojë
zhvillimin e ndeshjes duke iu
referuar çështjeve të sigurisë.
Ndeshja është dashur të luhet
në Qendrën Sportive "Kovilovo"
në afërsi të Beogradit. "Në
kohën kur përfaqësuesja e
Kosovës po bëhej gati për

ndeshje, u bë i ditur vendimi që
ndeshja nuk zhvillohet.
Atmosfera në përfaqësuese
është shumë e mirë, vajzat janë
të qeta, komode dhe në 
disponim. Sigurimi në këtë
qendër është në nivel të lartë dhe
nuk ka ndonjë shqetësim për
sigurinë e vajzave", thuhet në
njoftimin e FHK-së. 
Kosova të shtunën e të dielën
duhet t'i luajë dy ndeshjet e tjera
në grup në kuadër të 

kualifikimeve për botëror, kurse
rivalet e saj janë Norvegjia e
Sllovakia. Ndërsa pas anulimit të
ndeshjes ka reaguar edhe
Qeveria e Republikës së Kosovës,
duke shprehur keqardhje të 
thellë për rrethanat e krijuara në
Kragujevc, ku u pamundësua
zhvillimi i ndeshjes hendbollistike
ndërmjet ekipeve të Republikës
së Kosovës dhe Republikës së
Serbisë në kategorinë e femrave
U20. 

Kosova ffiton mme rrezultat zzyrtar nndaj SSerbisë

PRISHTINË, 223 MARS - Qeveria e
Kosovës në mbledhjen e sotme ka
marrë vendim që ta autorizojë
Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit (MKRS) që t'i ndërmarrë
tërë veprimet e nevojshme për
shpronësimin e pronës së paluajt-
shme, përkatësisht Shtëpisë së
Sportit në Prishtinë. Objekti në të
cilin janë të vendosur
Departamenti i Sportit, Komiteti
Olimpik i Kosovës (KOK) dhe shu-

mica e federatave të Kosovës, me
këtë vendim të Qeverisë pritet të
kalojnë në pronësinë e MKRS-së. 
Ministria e vlerëson se kalimi i
shtëpisë së sportit në pronën e saj
bëhet me qëllim të krijimit të
kushteve më të mira për zhvillim-
in e sportit në Republikën e
Kosovës.  Ministri Kujtim Gashi në
fjalën e tij në mbledhjen e
Qeverisë ka argumentuar se
"objekti i Shtëpisë së Sportit është

me interes publik, në të cilin janë
të vendosur Departamenti i
Sportit, Komiteti Olimpik i
Kosovës dhe shumica e federatave
sportive të cilat i zhvillojnë të

gjitha aktivitetet e tyre administra-
tive. Marrja e këtij autorizimi neve
do të na mundësojë që menjëherë
t'i fillojmë punët përgatitore për
kryerjen e të gjitha veprimeve të

nevojshme për shpronësimin e
këtij objekti". "Gjatë kryerjes së
punëve përgatitore do të
bashkëpunojmë me të gjitha insti-
tucionet relevante për komple-
timin e elaboratit të kësaj lënde
dhe të njëjtën do ta përcjellim
sipas procedurave të rregullta në
Ministrinë e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor për shqyr-
tim të mëtutjeshëm", ka deklaruar
ministri Gashi. 
MKRS-ja mbetet në vazhdimësi e
përkushtuar të zhvillojë politika të
qëndrueshme në mënyrë që ta
përmirësojë infrastrukturën
sportive në vend. Objekti simbol i
sportit para dhe pas luftës, Shtëpia
e Sportit, duhet të vazhdojë të
mbetet pjesë e infrastrukturës
fizike të ministrisë dhe nuk duhet
të tjetërsohet, është konstatimi i
MKRS-së.

Shtëpia e Sportit kalon në pronësi të MKRS-së
"Objekti i Shtëpisë së Sportit është objekt me interes
publik, në të cilin janë të vendosur Departamenti i Sportit,
Komiteti Olimpik i Kosovës dhe shumica e federatave
sportive të cilat i zhvillojnë të gjitha aktivitetet e tyre
administrative. Marrja e këtij autorizimi neve do të na
mundësojë që menjëherë t'i fillojmë punët përgatitore për
kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme për
shpronësimin e këtij objekti", ka thënë ministri Gashi 

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 223 MARS -
Përfaqësuesja e Kosovës në fut-
boll do të zhvillojë ndeshje
miqësore ndaj Madagaskarit nga
ora 20:00 në Francë. Në këtë
ndeshje do të debutojë Bernard
Challandes në postin e trajnerit
të Kosovës. Trajneri zviceran e ka
vlerësuar në maksimum
kundërshtarin e radhës, duke
thënë se, pavarësisht se është
nga një vend i vogël, ka lojtarë të
mirë. "Kjo nuk do të jetë një
ndeshje e lehtë. Ne as nuk duhet
e as nuk jemi në pozitë për ta
nënçmuar asnjë ekip. Secili ekip
që vihet përballë nesh është një

ekip që e meriton respektin më
të madh. Madagaskari të
mërkurën ka luajtur një lojë
shumë të mirë kundër Togos.
Kam qenë i befasuar me cilësinë
e lojës. Ne ndoshta mendojmë
se ai është një vend i vogël, por
ka një ekip shumë të mirë. Ka
lojtarë që luajnë në Francë,
Belgjikë dhe nëpër botë. Ai është
një ekip që ka arritur deri në
fazën finale të Kupës së Afrikës
dhe kjo nuk është e lehtë. Ne
duhet të bëjmë një lojë shumë të
mirë për të pasur sukses", ka
thënë Challandes. 
Një nga risitë në listën e trajnerit
zviceran është edhe Edon
Zhegrova, i cili, lidhur me
ndeshjen e së shtunës, ka

deklaruar se Kosova do të ketë
paraqitje dinjitoze. "Nuk e njoh
shumë mirë lojën e kundër-
shtarit, por duhet të jemi shumë
të vëmendshëm gjatë gjithë
ndeshjes. Jam optimist se do të
luajmë një lojë shumë të mirë",
ka thënë ai. 
Kosova në kuadër të miqësorëve
të muajit mars do të përballet
edhe me Burkina Fason.

U19, ooptimist ppara nndesh-
jes mme IIrlandën 

Optimizmi në Përfaqësuesen e
Kosovës U19 në futboll është i
madh se humbja nga Portugalia,
nuk do të ndikojë për ndeshjen
ndaj Republikës së Irlandës, e cila

do të zhvillohet sot (e shtunë) në
stadiumin Rio Ave nga ora 16:00.
"Ndeshjen e parë e patëm një
kundërshtare të fortë siç është
Portugalia. Djemtë pak nga frika
pak nga mospërvoja dhe loja e
parë nuk arritën të shfaqin gjithë

atë që është dashur të shfaqin.
Ky ekip vlen më shumë dhe në
ndeshjen e dytë me Irlandën do
të bëjmë më shumë, sepse kemi
potencial dhe kemi besim", ka
thënë Nazmi Rama, ndihmës-
trajner i Kosovës.

Challandesi para debutimit: Kujdes ndaj Madagaskarit
Pasardhësi i Albert Bunjakit te Kosova, Bernard Challandes, do të debutojë
sonte (e shtunë) në krye të ekipit përfaqësues. Kundërshtar i Kosovës
është Madagaskari, kurse trajneri zviceran e ka vlerësuar kundërshtar
shumë të fortë, pasi në të kaluarën ishte pjesëmarrës në fazën finale të
Kupës së Afrikës
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Shtyhen ndeshjet e futbollit për shkak
të borës
Komisionet e Garave të Ligës së Parë, Ligës së Dytë, të Juniorëve
dhe Kadetëve, kanë vendosur që të gjitha ndeshjet e parapara për
t'u zhvilluar këtë fundjavë, në këto liga të shtyhen për të mërkurën.
Ky vendim ka ardhur si rrjedhojë e reshjeve të borës dhe temperat-
urave të ulëta që kanë përfshirë vendin tonë në ditët e fundit.
Ndërkohë, ndeshjet në Ligën e Femrave do të luhen të dielën dhe
të hënën. 

Ibrahimoviqi transferohet në LA Galaxy 
Zlatan Ibrahimoviq ka njoftuar për kalimin në skuadrën e LA
Galaxy. Ibra ka luajtur për Ajaksin, Juventusin, Interin, Milanin,
Barcelonën dhe PSG-në. "Pasi kam qenë në Evropë, duke fituar 33
trofe, duke luajtur në ekipet më të mira në botë, duke luajtur me
lojtarët më të mirë në botë, dëshiroja të vija në ShBA dhe të luaja
edhe këtu", ka thënë Ibrahimoviqi për "LA Times". 

"Batigol": Messi kurrë nuk do të jetë si
Maradona 
Ish-sulmuesi i Argjentinës, Gabriel Batistuta, ka thënë se Lionel
Messi kurrë nuk do të jetë si Diego Maradona. "Diego është
argjentinasi më i madh në shumë gjëra, jo vetëm në futboll. Ai
është i pari që na solli yjet, duke fituar Kupën e Botës. Ai ka
karizëm, kishte një talent dhe një fantazi të rrallë. Messi, edhe pse
teknikisht është i njëjtë, apo edhe më të lartë, nuk mund ta
kapërcejë Diegon. Karizma e Maradonës nuk është te Leo. Diego
mund ta ndezë stadiumin. Të gjithë e shikonin atë. Kam luajtur
me të dhe mund t'ju them se sa i rëndësishëm teknikisht ishte për
ekipin. Kam provuar se çfarë ndodh pranë Diegos, jeton i
shoqëruar nga një dritë e veçantë", ka thënë Batistuata.

Bacca rikthehet te Milani 
Carlos Bacca pritet të rikthehet në Milan pas përfundimit të këtij
sezoni. Sulmuesi i Villarrealit nuk i ka bindur drejtuesit e klubit
spanjoll për ta shfrytëzuar opsionin për blerjen e tij gjatë afatit
kalimtar të verës. Mediet italiane parashikojnë rikthimin e tij në
"San Siro". Por, Milani nuk planifikon ta mbajë sulmuesin
kolumbian në skuadër për edicionin e ri. Andaj, nëse Villarreali
përfundimisht nuk do t'i paguajë 18 milionë eurot e caktuara si
dëmshpërblim për Baccan, sulmuesi do të rikthehet në Milan. 

Houstoni triumfon pas kohës shtesë
Houstoni ruan kreun e renditjes në Konferencën e Perëndimit, pas
fitores 100-96 ndaj Detroitit, ndeshje me rivalitet dhe e hapur deri
në fund. Të dyja skuadrat luajtën fort për fitore, duke udhëhequr
ndeshjen dhe në fund fituesi u zgjodh në kohën shtesë. Gordoni
me 22 pikë e Hardeni me 21 ishin dy lojtarët më të mirë në parket
për teksanët, ndërsa për Detroitin nuk mjaftuan 21 pikët, 10
rebaundet e 10 asistimet e Griffinit. Në sekondat e fundit fiton New
Orleansi, që mposhti 128-125 lakerat, ndeshje me rivalitet dhe
emocion, madje Lakersi humbi sfidën në sekondat e fundit. Davisi
me 33 pikë ishte shënuesi më i mirë për New Orleansin, 
mbështetur edhe nga Holiday me 26 e Rondo me 24 pikë, raporton
"Telesport".
Jashtë fushës fiton Philadelphia, që mundi 118-98 Orlandon, sfidë e
komanduar nga skuadra mike, që korri fitoren e 42-të sezonale,
sukses që erdhi nga lojtarët e stolit, që realizuan 58 pikë.
Kolektiviteti ishte arma më e mirë e Philadelphias. Sacramento, falë
20 pikëve të Jacksonit, mundi 105-90 Atlantan, por vendimtar për
ekipin vendës ishin 59 pikët e ardhura nga stoli. Fiton edhe Utah
Jazzi, që mposhti 119-112 Dallasin, ndeshje e komanduar nga 
basketbollistët miq, që korrën suksesin e 42-të në NBA, duke
synuar një vend në "play-off". Mitcheli me 26 pikë e Rubio me 22
bënë diferencën në parket. Fiton edhe Charlotte, që mundi 140-79
Memphisin, falë 46 pikëve të Walkerit. 
Rezultatet: Charlotte - Memphis 140-79, Orlando - Philadelphia 
98-118, Houston - Detroit 100-96, New Orleans - Lakers 128-125,
Dallas - Utah Jazz 112-119, Sacramento - Atlanta 105-90.

SHKURT 

PRISHTINË, 223 MARS - Sonte (e
shtunë) zhvillohen dy ndeshje
në kuadër të xhiros së XXIV në
Superligën e Kosovës në basket-
boll. Nga ora 19:00 Golden Eagle
Ylli e pret skuadrën e Trepçës,

kurse tridhjetë minuta më vonë
do të përballen Bashkimi dhe
Rahoveci. Në të dyja këto
ndeshje pritet rivalitet i madh
dhe varësisht nga rezultatet,
skuadrat do të jenë më afër kup-

timit se nga cilat pozita do të
startojnë në "play-off" apo edhe
a do të hyjnë në "play-off". Të
dielën në Pejë është takimi i
fundit i kësaj xhiroje, ai në mes
të Pejës dhe Boreas që do të

luhet në "Karagaçi", duke filluar
nga ora 17:30. Të dyja ekipit
pritet ta japin maksimumin për
të shënuar fitore, e cila edhe do
t'i jepte shpresë për t'i ikur
"play-out"-it.

Sonte YYlli - TTrepça ddhe BBashkimi - RRahoveci

PRISHTINË, 223 MARS - Një ditë pas
fitores ndaj Azerbajxhanit (2-0),
Përfaqësuesja e Kosovës ka
mbajtur seancë stërvitore në
kuadër të përgatitjeve për
ndeshjen e radhës kundër
Gjermanisë, që zhvillohet të
martën nga ora 18:45. Në këtë
stërvitje munguan Rron Broja,
Mirlind Daku dhe Besfort
Kolgeci. Stafi mjekësor i kom-
bëtares, Mehmet Maxhuni e
Feim Gashi, kanë bërë me dije se
Broja dhe Daku janë duke u traj-
tuar për t'u kthyer sa më parë në
dispozicion të trajnerit Prekazi,
derisa Kolgecin e pret një pauzë
më e gjatë, pasi ka pësuar frak-
turë në dorën e djathtë dhe ka
vendosur gips. Ndërkohë, në
vend të Kolgecit për ndeshjen
me gjermanët është ftuar në
grumbullim futbollisti i
Flamurtarit, Rron Statovci, i cili
ka qenë edhe në të kaluarën
pjesë e këtij grupi. "Bëmë një
stërvitje rigjenerimi me lojtarët

që kanë qenë të angazhuar në
ndeshjen me Azerbajxhanin,
derisa pjesa tjetër bëri stërvitje
sipas planit. Fatkeqësisht, në
fitoren kundër Azerbajxhanit,
Besfort Kolgeci pësoi frakturë në
dorë, një lojtar shumë i rëndë-
sishëm për ne. Po ashtu, të lënd-
uar janë edhe Broja dhe Daku, që
na i vështirësojnë dukshëm
gjërat për sfidën me Gjermaninë.

Sidoqoftë, ne do të mundohemi
t'i shfrytëzojmë këto ditë për t'u
përgatitur sa më mirë. Ka ngritje
të lojës sonë, por ne nuk duhet të
kënaqemi me këtë që e kemi
arritur. Duhet të punojmë edhe
më shumë. Koha po punon për
futbollin e Kosovës, por duhet të
jemi të bashkuar për të ecur tutje
përpara", ka thënë përzgjedhësi
Rafet Prekazi.

U21-at rikthejnë fokusin te
Gjermania, por ka telashe
me lëndime  

TIRANË, 223 MARS - Ndeshja miqë-
sore e Shqipërisë me Norvegjinë
do të jetë edhe pikënisja e një
miksimi të lojtarëve që çuan këtë
përfaqësuese në Evropianin e
Francës, me disa emra të rinj që,
së bashku me Christian
Panuccin, do të përpiqen ta
bëjnë të njëjtën gjë për
Evropianin e ardhshëm. Në kon-
ferencën për shtyp të së premtes,
Etrit Berisha, i padiskutuar në
formacion deri pak kohë më
parë, këtë herë flet për rivalitetin
me Tomas Strakoshën, portierin
e Lazios që po kalon një formë
shumë të mirë. "Jam në një peri-
udhë që po rikuperohem nga një
dëmtim. Unë ndihem mirë, por
do të jetë stafi ai që do të vendosë
nëse do të luajë apo jo ndaj
Norvegjisë. Unë besoj se do t'ia
dal dhe do të jem i gatshëm.
Strakoshën e njoh që nga koha
që kam qenë te Lazio dhe gjith-
monë kam pasur një marrëd-
hënie shumë të mirë me të. Gjëja
më e mirë në kombëtare është
konkurrenca, kushdo që të luajë,

porta do të jetë e garantuar. Unë
apo Strakosha, është trajneri ai
që vendos", ka deklaruar
Berisha. 
Ndërsa i konsideruar si
zëvendëskapiteni i kuqezinjve,
Mërgim Mavraj thekson se pak
rëndësi ka shiriti tashmë, të
gjithë lojtarët që do të luajnë, do
të jenë liderë në fushë. "Në fushë
duhen 11 liderë. Nuk ka shumë
rëndësi nëse është larguar Lorik
Cana apo dikush tjetër. Që një

përfaqësuese të ketë sukses,
duhet të ketë në fushë 11 luftë-
tarë që japin më të mirën për
skuadrën. Nuk ka shumë rëndësi
se kush është kapiteni. Rëndësi
ka që të gjithë futbollistët ta japin
maksimumin e tyre në fushë.
Është shpejt për të folur për
Evropianin e ardhshëm, por ne
do të bëjmë gjithçka për të qenë
pjesë sërish në Kampionatin
Evropian të vitit 2020", ka thënë
Mavraj.

Kombëtarja pret 
Norvegjinë me një përzierje
veteranësh e të rinjsh
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund ta gjeni në redaksinë e gazetës
"Epoka e re", në Sheshin “Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.

Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër të telefonit: +377 44 127 434.
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Unë, Ekrem Dragaj, me numër letërnjoftimi
?1175703159, shpalli të pavlefshme Certifikatën e
Shkollës së Mesme me numër protokolli 1677 dhe
numër vendimi të MASHT-it, 233021/4.

Fetah Hoxhaj shpall te pavlefshme dëftesat e
shfmu "Zenun Cocaj" Gjonaj.

Urgjentisht kërkoj banesë me qira për një çift
ne Fushe Kosove. Banesa duhet te ketë një dhome
gjumi dhomë dite me kuzhine te jete e mobiluar,
çmimi: 150-200 euro. Tel 044-741-155

Epet lokali me qira në rrugën "B" me sipërfaqe
prej 214 m2. Lokali është i përshtatshëm për çfarë
do lloj veprimtarie. Informatat në tel: 045-660-118.

Urgjentisht kërkoj banesë me qira ne Prishtine,
për një qift me një fëmijë. Banesa duhet te ketë 1
dhome gjumi dhomë dite me kuzhine. Po ashtu të
jetë e mobiluar si dhe të jetë afatgjatë. Çmimi 200
euro. Tel: 044-741-155

Shes Truallin në Pejë, për ndërtim lagja
Dardania, trualli frekuenton në dy rrugë çmimi
sipas marrëveshjes numri kontaktues 044-278-417.

Shes Truallin në Pejë, për ndërtim lagja
Dardania, trualli frekuenton në dy rrugë çmimi
sipas marrëveshjes numri kontaktues 044-278-417.

Lëshoj me qira banesën tri dhomëshe në
Bregun e Diellit, mbrapa konvikteve të studentëve,
kati VI- lifti funksional, e rinovuar komplet me të
gjitha elementet, e mobiluar, ka nxehje qendrore.
Banesa lëshohet vetëm për familjar, për banesë
duhet të lehet  edhe depozitë prej një qeraje.
Çmimi 350 euro, tel: 049-400-958

Agjencia për patundshmëri "SAZANI", kërkon
për blerje dhe lëshojmë me qira: banesa, shtëpi,
lokale, troje dhe toka. Ndërmjetësojmë me korrek-
tësi si dhe shesim disa sosh. Numri 
kontaktues: 044-207-474.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

URGJENTISHT KKËRKOJ BBANESË
PËR ZZYRE MME QQIRA

Në qendër të Prishtinës, kërkoj
banesë me qira, për zyre. Hapësira
80-100m2.

Kati i -l- deri në katin -lll-. 
Tel: 044741155

Lajmërohen bashkëpronarët e 
ngastrës kadastrale P-70202016-0440
bk-O, se bashkëpronari Arif
Gërxhaliu ka shprehur dëshirën që t
ashes një pjesë të pronës së vet.
Andaj njoftohen bashkëpronarët e
kësaj parcele kadastrale që nëse janë
të interesuar për blerjen e kësaj
parcele-pjesën e pronës të lajmërohen
te bashkëpronari Arif Gërxhaliu.

LËSHOJ LLOKALIN MME QQIRA. 

Lokali gjendet në rrugën "Isa
Kastrati" në Matiqan të Prishtinës
dhe ka një hapësirë prej 400 m2.
Lokali është i gatshëm dhe shumë
funksional. Për informata mund të
na kontaktoni në këtë numër të 
telefonit: 049-509-077.

Urgjentisht kërkoj një shtëpi
me qira në Prishtinë. 

Shtëpia duhet të jetë e
veçantë, duhet të ketë 5 ose

6 dhoma gjumi. 
Çmimi sipas marrëveshjes.

Tel 049-472-770
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Auto Shkolla 
“RITMO - L” 

Prishtinë

Eksperienca jonë
- përfitimi i juaj.

Afati i paraqitjes prej 03.03.2018
deri më 10.03.2018
Ju mirëpret:
Stafi i Auto Shkollës " Ritmo -L "

Tel / kontakt: 
044 248 173
044 200 604
044 375 333 


